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В.Ф. Ажищев, К.В. Кошкин, А.В. Мандра 

Управление информационным ресурсом для функционирования 

судостроительного предприятия 

 

Постановка проблемы в общем виде. Судостроительное предприятие 

позиционируется как конструктивно-сложное ресурсоемкое производство с 

длительным циклом постройки судов под заказ на основе заключенного кон-

тракта. Номенклатура деталей, материалов, изделий и поставляемого обору-

дования на полнокомплектные суда составляют десятки тысяч единиц. Для 

создания крупногабаритных конструкций необходимы мощные производ-

ственные фонды, потребляющие значительный энергетический потенциал и 

опытный квалифицированный персонал рабочих, инженеров и управляющих 

менеджеров.  

Качество производимой продукции в первую очередь определяется 

уровнем проекта технических решений, принятых в конструкторской доку-

ментации, на базе которой разрабатывается технология изготовления про-

дукции, а во вторую очередь, уровнем организации и управления производ-

ством. Все используемые ресурсы в производственных процессах создания 

изделия требуют денежных затрат, которые определяют себестоимость про-

дукции. Однако и сам финансовый ресурс, являющийся как правило заем-

ным, требует денежных затрат на его использование. Для специфичного су-

достроительного производства главным критерием его эффективного функ-

ционирования является минимизация затрат всех используемых видов ресур-

сов при постройке судов с обеспечением требуемого уровня надежности и 

качества продукции. 

Цель работы. Для достижения поставленной цели необходима совре-

менная система управления предприятием (Рисунок 1), которая позволит в 

реальном режиме времени получать достоверную информацию о ходе произ-

водственных процессов изготовления судов и используемых научно обосно-

ванных ресурсах. 

Для построения эффективной организационной структуры на предприя-

тии должны быть приняты современные стандарты и нормативы, обеспечи-

вающие качественную работу системы управления предприятием. 

Наличие мощных современных технических средств обеспечит беспре-

рывный процесс своевременной подачи информации в нужное время и в 

нужное место без потерь и повреждений. Для поддержания высокой степени 

стабильности и безопасного функционирования аппаратных средств, необхо-

димо качественно новое системное программное обеспечение, управляемое 

постоянно повышающим свой профессионализм квалифицированным персо-

налом. 
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Рис.1  Модель системы управления производством 

Чтобы предоставить персоналу возможность высокоэффективно (с 

наименьшими затратами и в кратчайшие сроки) выполнять поставленные за-

дачи, обязательно наличие функционального программного обеспечения. 

 Для беспрерывной работы всех вышеперечисленных компонентов си-

стемы, необходимо их финансовое сопровождение на каждом этапе функци-

онирования. Финансовое сопровождение является неотъемлемой частью 

принимаемого предприятием бюджета. 

О.М. Андрєєва  

Управління ризиками в будівельних девелоперських проектах на 

прикладі готелю під ЄВРО 2012 

 

Ризик - це проблема, яка ще не виникла, а проблема – це ризик, який 

вже матеріалізувався. Виходячи з цього визначення, зрозуміло, що вміння 

керувати ризиками є невід’ємним в процесі управління проектом. Особливо 

це стосується будівельних проектів, в яких ймовірність настання ризикової 

події є більша, ніж в інших проектах. 

Мета управління ризиком - це процес мінімізації й контролю ймовірно-

сті виникнення та впливу негативних явищ та/або збільшення ймовірності 

виникнення та впливу позитивних явищ в ході виконання проекту. 

Головною задачею є зменшення впливу та контроль ризиків на всіх стадіях 

проекту. 

Основними етапами процесу управління ризиками є: 

1. аналіз ризику; 

2. вибір методів дії на ризик; 

3. ухвалення рішення; 

4. безпосередня дія на ризик; 

5. контроль за дотриманням дій щодо усунення/ зменшення впливу на ри-

зик та корегування результатів процесу управління. 
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При розгляді ризиків та ризикових подій в проекті, описуються наступ-

ні дані: умова/причина виникнення, наслідки, ймовірність, вплив, очікувана 

величина ризику, вид ризику. Після цього визначається його пріоритетність 

серед інших.  

На прикладі майбутнього готелю, який будуватиметься під ЄВРО 2012, 

найкритичніші ризики мають такий вигляд: 
№ 

п/п 

Умова/причина ви-

никнення 
Наслідки Ймовірність Вплив ОВР Вид 

Пріо-

ритет 

1. 
Відсутність фінан-

сування(інвесторів) 
Зупинка проекту 0,9 0,8 0,72 

Зовні-

шній 
1 

2. 

Запізнений початок 

проекту, неправи-

льний розподіл ча-

су на виконання 

робіт і проекту в 

цілому. 

Проект буде ви-

конаний невчасно, 

тому буде непо-

трібним. 

0,9 0,4 0,36 

Управ

лінсь-

кий, 

органі-

зацій-

ний 

3 

3.  

Затримка видачі лі-

цензії або відмова 

видачі дозволу на 

будівництво 

Призупинка (мо-

жливо,навіть, дов-

готривала) проек-

ту 

0,7 0,8 0,56 

Зов-

ніш-

ній  

2 

Методи реагування на ці ризики наведені нижче: 
№ 

п/п 

Умова/причина вини-

кнення 
Наслідки 

Стратегія реагу-

вання 
Заходи по реагуванню 

1. 

Запізнений початок 

проекту, неправиль-

ний розподіл часу на 

виконання робіт і про-

екту в цілому. 

Проект буде вико-

наний невчасно, 

тому буде непотрі-

бним. 

Зниження ймо-

вірності 

Розробка точного КСГ з 

урахуванням критичних 

шляхів та резервів. 

2. 
Відсутність фінансу-

вання(інвесторів) 
Зупинка проекту Відхилення 

Відмова від проекту (тому 

що проект готується на кон-

кретну дату 

3. 

Затримка видачі ліце-

нзії або відмова видачі 

дозволу на будівницт-

во 

Призупинка (мож-

ливо,навіть, довго-

тривала) проекту 

1.Зменшення 

ймовірності 

2. Відхилення 

1. Заздалегідь подати заявку 

на видачу ліцензії 

2. Відмовитися від проекту 

В роботі описані загальноприйняті етапи процесу управління ризиками; 

види ризиків; заходи та стратегії реагування на ризики; приклади ризиків, їх 

види, стратегії реагування, визначення ймовірності, впливу та очікуваної ве-

личини ризику готелю в Києві. В даній доповіді буде розглянутий план 

управління ризиками в будівельному проекті на прикладі готелю під ЄВРО 

2012. 

С.В. Антоненко  

Підхід "функції - властивості" для персоналу проекту 

 

В сучасному управлінні проектами досить широко використовується по-

няття компетенцій [1]. При цьому не звертається уваги на той факт, що за 

своєю сутністю компетенції – це лише функції, тобто, «зовнішній прояв вла-
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стивостей об’єкту». Тож для розуміння функцій є потреба звернутися до но-

сіїв цих функцій, тобто до властивостей особи у проекті. 

Оскільки у такому ракурсі проблема ставиться вперше, публікацій саме 

на цю тему немає жодної.  

Є потреба у встановленні прямих відповідностей між носіями функцій, 

властивостями людини та функціями, які вона виконує у проекті, і з яких, 

власне, складаються компетенції. Доцільно встановити відповідності між 

властивостями людей та компетенціями проекту, що дозволить оптимально 

розв’язувати не тільки задачі проекту, а й зберегти здоров’я учасників проек-

ту за рахунок раціонального розподілу функцій (компетенцій). 

Для досягнення поставленої мети потрібно, насамперед, визначити ті 

функції, виконання яких вимагається від учасника проекту (вони не завжди 

збігаються з компетенціями, про що ми писали у [2]). Перелік таких функцій 

можна отримати, виокремивши функції з компетенцій, тобто, склавши пере-

лік, у якому кожна функція буде позначена окремо. При цьому, поряд з влас-

тивостями людей, буде виявлено властивості комунікацій та середовища, що 

до функцій особи у проекті відношення не мають (на жаль, у переліку компе-

тенцій є й такі).  

Складений перелік властивостей доцільно ранжувати з отриманням так 

званої відносної важливості кожної з цих властивостей для долі проекту (чим 

більше згадувань - тим більша важливість). Відкинувши властивості, не при-

таманні особі, отримаємо список властивостей, змінити які протягом проекту 

здебільшого вкрай важко, якщо взагалі можливо. Для цього, нового, - перелі-

ку, потрібно створити "дзеркало", відобразивши, які саме властивості забез-

печують ту чи іншу функцію (компетенцію) і яким чином їх можливо іден-

тифікувати. Для цього слід використати відомі методи й методики з психоло-

гії, якщо такі є, або створити власні, якщо відповідних методик немає. 

У ході проведеного аналізу виявлено, що одні й ті самі властивості мо-

жуть сприяти або заважати як позитивним, так і негативним проявам, визна-

ченим у компетенціях. Іншим висновком є те, що велика кількість функцій є 

виявом меншого за кількістю обсягу властивостей. Такі функції, як, зокрема, 

"Вплив" та "Авторитет" не притаманні особі поза контекстом. Їх неможливо 

визначити заздалегідь, тому у подальшому ми не розглядатимемо функцій 

такої природи. 

Такі характеристики як екстра- та інтроверсія, застрявання та екзальта-

ція, а також багато інших є взаємно доповнюваними. Фактично оцінювання 

за цими рисами може бути подано як оцінювання за однією біполярною шка-

лою, хоча такі шкали, взагалі кажучи, не є "чисто" біполярними, бо кожен з 

"полюсів" має деякі особливості, не притаманні іншому "полюсу". Втім, пи-

тання про шкали, властивості та функції, що генеруються завдяки кожній з 

властивостей, досить детально розглянуте автором у [3].   

Деякі функції є вродженими, залежать від темпераменту людини й про-

тягом проекту не змінюються. Їх треба враховувати під час добору кадрів у 

проект. Інші функції є проявами активності мозку, і їх також можна лише 
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врахувати, але не змінити протягом проекту. Ще є функції комунікативні, які 

виявляються під час спілкування з іншими людьми, залежать кожного разу 

від сторін, що спілкуються, і можуть бути відкориговані за рахунок навчання 

членів проектної команди технологіям та навичкам спілкування. Нарешті, 

деякі функції взагалі не мають відношення до особи - вони є проявом дії сил, 

непідконтрольних особі та не регульованих нею. Ці функції необхідно ви-

ключити зі складу поведінкових компетенцій та знайти (або навіть створити) 

їм іншу класифікаційну групу. 

Розуміння властивостей, які є підґрунтям використовуваних у проекті 

функцій та компетенцій дає змогу оцінювати й прогнозувати особливості по-

ведінки носіїв функцій (людей) у проекті, дають розуміння природних обме-

жень, притаманних людям у проекті, тобто, дозволяють визначити, чи спро-

можна дана людина виконати доручені їй функції на потрібному рівні без ви-

никнення проблем як у самої цієї людини, так і у процесах спілкування, узго-

дження рішень тощо, захищають від апріорі безнадійних спроб змінити не-

змінювані протягом проекту властивості осіб, що приймають у ньому участь, 

дозволяють добирати у команду проекту (та й у проект загалом) осіб, суміс-

них з вимогами саме даної команди проекту, дають змогу поводити аудит 

команди проекту та осіб у ній, спираючись на суто наукове підґрунтя.  

Виходячи з викладеного, у майбутньому доцільно переглянути NCB у 

частині поведінкових компетенцій та створити такий їх перелік, що відпові-

дав би справжнім джерелам функцій та не містив би у собі "поведінкових" 

компетенцій, що не мають жодного відношення саме до поведінки. Потрібно 

також розподілити компетенції на такі, які можна змінити протягом проекту 

й такі, що змінам не підлягають. За першими створювати програми підготов-

ки людей до роботи у команді проекту, а за другими - добирати людей у про-

ект, коли є можливість вибору з фахівців приблизно рівної кваліфікації, або 

добирати людей, які створюватимуть певну робочу атмосферу для вкрай не-

обхідних, але "незручних" фахівців (за методикою Белбіна таких аж 30%, але 

робота без таких фахівців часом взагалі неможлива). 
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Атанасиос Калогерас, В.В. Лебедь, Д.В. Лукьянов  

Анализ лучших европейских практик по созданию инновационной 

инфраструктуры с использованием частно-государственного 

партнерства на примере проекта I3E ЕU 

 

Цель работы состоит в анализе существующих механизмов продвижения 

инновационной и предпринимательской деятельности на территории стран 

юго-восточной Европы и выявлении лучших практик для возможного ис-

пользования накопленного опыта в Украине. 

В качестве примера рассматривается пример проекта, проводимого на 

территории стран юго-восточной Европы, в т.ч. Украины, проводимого с 

2009 года при поддержке Евросоюза. Данный проект акцентирует свое вни-

мание на анализе лучших практик, существующих в области развития инно-

вационного предпринимательства и систем поддержки молодых ученых, ин-

новаторов и предпринимателей в Европе с целью выявления таких, которые 

можно было бы перенести в страны юго-восточной Европы для реализации 

высокого потенциала в области человеческих ресурсов в этом регионе. 

Данный проект является примером реализации стратегической инициа-

тивы SEE EoI/A/219/1.1/X направленным на Приоритет 1 данной программы: 

«Способствование инновациям и предпринимательству» в Сфере интересов 

1.1: «Создание технологических и инновационных сетей в конкретных отрас-

лях». Рассматриваемый проект это «Продвижение инноваций в промышлен-

ной информатике и в секторе встроенных систем с помощью создания се-

тей». 
В частности, в соответствии с темой проекта, одной из важнейших целей 

проекта является создание, при поддержке как со стороны различных про-

грамм, финансируемых Евросоюзом, так и при поддержке со стороны нацио-

нальных правительств, широкой международной сети лиц и организаций, за-

интересованных в разработке технологий и инноваций, включая существую-

щие сети в данной области, а также вовлечение в их работу представителей 

официальных властей стран юго-восточной Европы. 

Для участия в проекте привлечены ведущие исследовательские органи-

зации данного региона (см. Рис. 1): 
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Рис. 1 География участников проекта I3E. 

Фактически, данный проект ставит перед собой цели повышения при-

влекательности как данного региона в целом, так и каждой из стран этого ре-

гиона для ведения высокотехнологичного инновационного бизнеса, соединяя 

усилия предпринимателей, промышленности и ученых, создавая им со сто-

роны местных администраций благоприятные условия для ведения как раз-

работок, так и их последующей коммерциализации. 

Модель создания конечного продукта данного проекта – знаний как в 

области того, что делать, так и того, как делать и с привлечением каких ин-

струментов финансирования на начальном этапе деятельности таких высоко-

технологичных новых предприятий, так и для их дальнейшего развития 

представлена на Рис. 2: 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

1. Отбор проектов из европейской и мировой практике для использования в качестве 

примеров «хороших практик» в проекте 

2. Отбор 100 «хороших практик» для анализа и ранжирования 

3. Отбор 30 «лучших практик» из 100 «хороших практик» для исследования возможности 

дальнейшего их трансфера в регионе 

4. Разработка SRA – стратегии использования данного опыта в регионе 
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Рис. 2 Схема разработки проекта I3E. 

Соответственно, проведение данного комплекса мер предполагает в ка-

честве результата повышение ВВП каждого конкретного региона, причем 

именно в области высокотехнологичных продуктов. 

Для использования в Украине предлагается рассмотреть практику со-

здания как поддерживающих информационных образований, нацеленных на 

повышение компетенций как ученых так и предпринимателей в области со-

здания и ведения инновационного бизнеса (на примере опыта Италии), так и 

создание «инновационных полей» на примере Греции, где создаются условия 

для взаимодействия местных администраций с научно-исследовательскими, 

коммерческими производственными и финансовыми организациями. 

При этом сама методика проведения такого проекта и система его 

управления и поддержки сама по себе является примером взаимодействия 

частных и государственных структур. Также рассматриваемый проект с ор-

ганизационной стороны может быть примером работы своего рода бизнес-

инкубатора, результаты работы которого в плане поиска идей и создания си-

стемы поддержки их реализации создаются при государственной поддержке 

и передаются частным структурам для дальнейшего использования как на 

территории Евросоюза в целом, так и конкретных стран, поддержавших дан-

ный проект для получения долгосрочных результатов для региона в целом 

(Рис. 3).  

 
Рис. 3 Механизм получения результатов со стороны государственного 

сектора. 

Результаты, 
полученные 

частным 
сектором в 

регионе 

Рост ВВП в 
регионе 

Государственная 
поддержка 

инновационной 
деятельности 

5. Разработка MGI – руководства по использованию лучших практик в регионе 

6. Разработка материалов для проведения CBM – семинаров для ученых и предпринимате-

лей в странах, вовлеченных в проект для распространения полученного опыта и его ис-

пользования. 
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И.П. Бабур, Ю.И. Бурименко 

Структурная оптимизация программ инновационного развития 

оператора связи 

 

Глобальные изменения в мировой экономике, связаны с научно- техно-

логической революцией, развитием информационных технологий. Эти про-

блемы обусловили существенные изменения роли операторов связи (ОС) в 

инновационном развитием общества. Связь является одной из важнейших 

составляющей инфраструктуры любого государства. Результаты анализа со-

стояния и развития операторов связи Украины свидетельствуют о том, что 

телекоммуникационная отрасль является системообразующей экономики 

Украины. Болеетого, как показывают многочисленныеисследова-

ния,существует рядзакономерностей, между уровнемразвития операто-

ровсвязииуровнем экономическогоразвития общества. Отсюда вытекает 

необходимость в опережающем инновационном развитии операторов связи 

как основного элемента развития телекоммуникационной отрасли в целом. 

Из работы видно, что поиск оптимальных структур ОС исходя из крите-

рия эффективности функционирования, является достаточно сложной зада-

чей. На пути решения такой задачи стоит ряд так же непростых задач. Это 

прежде всего задача пересчета и перечисления возможных структур ОС фор-

мирование обобщенного критерия эффективности их функционирования и 

построения математической модели, отражающей инновационный потенциал 

ОС.  

Предлагаемая структурная модель позволит осуществить в процессе мо-

делирования поиск стационарной или переменной во времени оптимальной 

структуры программы инновационного развития операторов связи. 

Формально оптимальную структуру программ развития оператора связи 

можно представить как совокупность конфигурации К=<B,Q,H> и вектор 

связи М, определяющий характер связей между проектами программы: 

=<К, М> = <В. Q, H, М>, M=(ml, ….ml,…mp), 

где В- множество проектов; Q –возможные варианты вхождения проек-

тов в программу; mlD – множество различных видов отношений, допусти-

мых в l й связи. 

Мера  ,),(),(max)( uFuF lt
Uu

jt  


 позволяет упорядочить структуру 

программы инновационного развития операторов связи относительно неко-

торой базовой структуры 0),(  uF  при Uu  , что дает  

     ( ),(max)(), uFp
Uu




 ). 

Такое соотношение позволяет ставить и решать задачу поиска опти-

мальной структуры операторов связи из условия 
)(max 


p


 

или переменных во времени структур из условия  
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где  -множество структур программ; 

s(tk)- целочисленная функция, отражающая структуру программы разви-

тия оператора связи на интервале времени. 

Экономические аспекты программ инновационного развития операторов 

связи отражены в работе. 

П.В. Бальковський 

Перспективність інноваційних проектів виробництва біодизелля із 

ріпакової олії в Україні 

 

Одним із важливих напрямів зменшення енергетичної залежності Украї-

ни від нафти є застосування у дизельних ДВЗ біопалива, яке виготовлене на 

основі рослинних олій. Серед таких олій широко вживаною і найбільш ефек-

тивною за фізико-хімічним складом є ріпакова олія. Україна має найкращі у 

Європі земельні ресурси та достатні виробничі потужності для ефективного 

вирощування тих сортів ріпаку, які найбільше придатні для виготовлення олії 

на біопаливо. Для ефективного розвитку таких інноваційних проектівпотріб-

на цілеспрямована державна підтримка на основі комплексного програмного 

підходу. 

Мета даного дослідження – провести техніко-економічну оцінку найва-

жливіших чинників, які впливають на впровадження в Україні інноваційних 

проектів з виробництва біодизеля на основі ріпакової олії. 

Конкурентоспроможність біодизеля, а тому і перспективність впрова-

дження таких інноваційних проектів в Україні залежить від наступних чин-

ників: 

 світової ціни на нафту та динаміки її зміни (рис.1 ); 

 співвідношення між цінами на нафту й дизельне паливо із неї; 
 цін на ріпакове насіння і ріпакову олію в Україні і у світі; 
 цін на метанол й каталізатори; 
 виробничих витрат на виготовлення біодизеля; 
 накладних і транспортних витрат на виготовлення біодизеля;  
 цін на ріпаковий шрот і гліцерин, як побічних продуктів виробни-

цтва. 

 Рис. 1 Динаміка зміни світових цін на нафту (на прикладі нафти 

LightSweet). 
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Як видно із діаграми, в 2008 році відбувся різкий стрибок ціни на нафту, 

і хоча в 2009 році її вартість дещо знизилась, але можемо спостерігати чітку 

тенденцію до неухильного зростання світової ціни на нафту протягом остан-

ніх десяти років. Ціна на біодизель може бути визначена наступним виразом: 

 
nglrmnppnmkolbd KCCVVKEVCÑ  )(      (1) 

де bdÑ - питома ціна біодизеля; olC - питома вартість ріпакової олії; mkV - 

питома вартість метанолу і каталізатора; nE  - норма амортизації капітальних 

затрат; 
pK - питомі капітальні затрати на виробництво біодизеля; np VV , - пи-

томі, відповідно, виробничі і накладні витрати; glrm CC ,  - ціна, відповідно, рі-

пакового шроту і гліцерину; nK - коефіцієнт націнки виробника. 

Вартість олії, яку закупляє на ринку виробник біодизеля: 

nnprsbd KVVCÑ  )(         (2) 

де rsÑ - питома ціна ріпакового насіння; np VV , - питомі, відповідно, виро-

бничі і накладні витрати на виробництво олії; nK - коефіцієнт націнки вироб-

ника. 

Ми розрахували, користуючись виразами (1) і (2), всі питомі витрати на 

впровадження проектів виробництва біодизеля і на основі цього визначили 

максимально-допустимі ціни на біодизель, ріпакову олію та ріпакове насіння, 

за яких це біопаливо зможе конкурувати із звичайним дизелем (табл. 1). 

  Таблиця 1.   

Порівняльні ціни на паливо і матеріали в Україні (2006-2007 і 2011 рр.), USD 
Порівняльні ціни 2006-2007 р. 2011 р. 

Ціна на звичайний дизель, за м
3
 

Максимальна ціна на біодизель, за м
3
 

Максимальна ціна на ріпакову олію, за тонну 

Максимальна ціна на ріпакове насіння, за тонну 

491,0 

446,0 

347,0 

198,0 

1150,0 

1045,2 

967,3 

556,4 

Отже, якщо в 2006-2007 роках для розвитку проектів виготовлення біо-

дизеля в Україні існуюче проектне середовище повинно було забезпечити 

максимальну ціну на біодизель не вище 446 USD /м
3 
або 507 USD/т, то в 2011 

році його ціна може бути піднята до 1045 USD/м
3
, що пояснюється стрімким 

зростанням світової ціни на нафту. Зважаючи на ціну ріпакової олії та шроту 

в 2006-2007 роках і в 2011 році, та з урахуванням витрат на переробку, мак-

симально можлива закупівельна вартість насіння ріпаку, відповідно, дорів-

нює 198,0 USD/т та 556,4 USD/т, тобто вона є нижчою від ринкових цін в 

Україні в аналізовані періоди, які дорівнюють, відповідно, 240 USD/т і 605 

USD/т. Ціна на ріпакову олію в 2011 році на умовах DAF/FOB сягає 1200 

USD/т.  

Отже діючі в Україні ціни на ріпакову олію і насіння понижують конку-

рентоздатність біодизеля. Однак подальше зростання цін на нафту із кожним 

роком покращує ситуацію, не враховуючи інших переваг від застосування 

цього біопалива, таких як поновлюваність шляхом сільськогосподарського 

виробництва, екологічність у використанні, зниження забрудненості атмос-

фери, зменшення викидів парникових газів. А це незаперечно підтверджує 
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перспективність розвитку проектів виготовлення біодизеля на основі ріпаковї 

олії, однак потребує вдосконалення державної бюджетної підтримки. 

В.И.Байзетинов  

Концептуальная модель модернизации насосных станций системы 

водоснабжения и водоотведения 

 

Актуальность реформирования и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) относится к одной из основных проблем, 

стоящих перед отраслевым министерством и правительством страны в целом.  

Согласно информации, изложенной в Национальном докладе «О каче-

стве питьевой воды и состоянии питьевого водоснабжения в Украине в 2009 

г.», за последние годы суммарные потери транспортируемой воды к общему 

объему составили: в 2005 г. – 28,7%, в 2009 г. – 30,2%, соответственно [1]. 

Сегодня практически во всех регионах техническое состояние канализа-

ци-онных очистных сооружений катастрофически ухудшается. Продолжается 

физическое и моральное старение энергоемкого оборудования, увеличивается 

количество сооружений, эксплуатируемых с превышением амортизационного 

срока, возрастает себестоимость коммунальных услуг, снижается надеж-

ность, экономичность и безопасность их эксплуатации. 

 Ситуация ухудшается еще и тем, что сегодня в Украине отсутствуют 

эффективные финансово-кредитные механизмы привлечения негосударствен-

ных инвестиций. Финансирование работ по реконструкции системы водо-

снаб-жения и водоотведения составляет всего 8-10% от потребности. 

Цель работы.Внедрение энергосберегающих технологий (ЭТ) и сниже-

ние потребления электроэнергии на насосных станциях ЖКХ Украины. 

Задачи исследований.Комплексноеповышениекритериев эффективности 

эксплуатации насосных станциях ЖКХ Украины путем привлечения инно-

странных инвестиций для модернизации насосных станций (МНС) на основе 

ЭТ.  

В данных исследованиях рассмотрен финансово-кредитный механизм 

привлечения датских инвестиций для финансирования и внедрения ЭТ при 

МНС в водопроводно-канализационном ЖКХ Украины (рис. 1). 

Проект реализуется в соответствии с правилами и условиями, разрабо-

танными Датским Экспортно-Кредитным Фондом в рамках «Программы 

Энергосбережения» [2]. 

В работе проведен SWOT- анализ,исследованы технические, финансо-

вые, организационные и др. риски, а также преимуществапривлечения дат-

ских инвестиций для реконструкции и МНС.  

Вывод. Данный вариант инвестирования МНС является реальным шагом 

на пути внедрения современных ЭТ в ЖКХ Украины и практическим финан-

совым инструментом для ее реализации.  
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 Рис. 1. Схема реализации проекта по реконструкции и МНС  
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И.В. Басинская, Д.В. Лукьянов, О.М. Радюк, Ю.В. Евдокимова  

Взаимосвязь стрессогенности поведенческих компетенций и усло-

вий жизни с креативностью и эмоциональным стрессом у руково-

дителей среднего и высшего звена 

 

Цель работы состояла в выявлении взаимосвязи стрессогенности пове-

денческих компетенций и субъективной оценки условий жизни с креативно-

стью и эмоциональным стрессом у руководителей среднего и высшего звена. 

Объектом исследования явились руководители среднего и высшего зве-

на учреждений и организаций различных форм собственности. Всего в ис-

следовательской работе приняли участие 39 человек, однако при обработке 

анкет были выявлены случаи недобросовестного заполнения, из-за чего в 

дальнейшем исследовании были учтены анкеты лишь 30 испытуемых в воз-

расте от 22 до 46 лет, 12 - мужского пола и 28 - женского. Средний возраст 

испытуемых составил 30,6 лет. 

С целью выявления оценки условий жизни и эмоционального стресса 

была проведена экспресс-диагностика уровня психоэмоционального напря-

жения и его источников с помощью опросника «Ваше самочувствие» О.С. 

Копиной, Е.А. Сусловой, Е.В. Заикина, а также диагностика уровня тревоги и 

http://www.encharter.org/
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депрессии с помощью методики «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» 

(Zigmond A., Snaith R., 1983). 

Для оценки инновационных характеристик использовался индикатор 

креативности Киртона, в соответствии с которым выделяются шесть групп 

мышления. Между суперадапторами (32 - 54 баллов) и суперинноваторами 

(138 - 160 баллов), занимающими крайние позиции, находятся ещё четыре 

группы: адапторы (54-75 баллов), слабовыраженные адапторы (75-96 бал-

лов), слабовыраженные инноваторы (96 -117) и инноваторы (117- 138 бал-

лов). Основное различие между ними - это скорость генерирования идей и их 

неординарность.  

При распределении испытуемых по группам в соответствии с результа-

тами тестирования было установлено, что большинство обследованных при-

надлежали к группе слабовыраженных инноваторов - их доля в выборке со-

ставила 60,00%. Второе место - 26,65% - принадлежало инноваторам. И при-

мерно седьмая часть выборки (13,35%) относилась к слабовыраженным адап-

торам. Суперинноваторов, адапторов и суперадапторов в выборке не было.  

На основании полученных результатов был сделан вывод, что для дан-

ной выборки в наибольшей степени характерен скорее инноваторский, чем 

адапторский, стиль мышления.  

В соответствии со стандартами Международной ассоциации управления 

проектами (IРМА), термин «компетентность» обозначает набор знаний, лич-

ного отношения, навыков и соответствующего опыта, необходимых для 

успешного выполнения определенных функций, а «компетенция» - это про-

демонстрированная способность применять знания и/или навыки и личные 

качества там, где это уместно. IPMA выделяет три группы компетенций: тех-

нические, контекстуальные и поведенческие.  

Техническая компетентность предназначена для описания основопола-

гающих элементов знаний в сфере управления проектами. Это направление 

охватывает саму суть управления проектами, иногда называемую «твердые 

навыки» (hard skills). Контекстуальная компетентность предназначена для 

описания элементов знаний в сфере управления проектами, связанных с кон-

текстом проекта. Это направление включает знания менеджера проекта о по-

строении отношений с организациями линейного типа управления, а также 

его способность функционировать в организации проектного типа. Поведен-

ческая компетентность предназначена для описания личностных элементов 

знаний в сфере управления проектами, часто именуется термином «мягкие 

навыки» (soft skills) и включает в себя 15 компетенций:  1) лидерство 

(leadership), 2) участие и мотивация (engagement & motivation), 3) самокон-

троль (self-control), 4) уверенность в себе (assertiveness), 5) разряд-

ка/релаксация (relaxation), 6) открытость (openness), 7) творчество (creativity, 

креативность), 8) ориентация на результат (results orientation), 9) продуктив-

ность (efficiency), 10) согласование (consultation), 11) переговоры 

(negotiation), 12) конфликты и кризисы (conflict & crisis), 13) надёжность 

(reliability), 14) понимание ценностей (values appreciation), 15) этика (ethics). 
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Для оценки поведенческих компетенций использовался одноименный 

«Тест поведенческих компетенций», разработанный в соответствии со стан-

дартами Международной ассоциации управления проектами (IPMA). Авторы 

теста: И.В.Басинская, О.М.Радюк, Д.В.Лукьянов. Версия теста, использован-

ная в данном исследовании, включала 783 утверждения. При обработке ре-

зультатов были получены индексы стрессогенности по каждой из 15 пове-

денческих компетенций (см. таблицу). 

Таблица. Индекс стрессогенности поведенческих компетенций. 

№  Название компетенции 
Индекс стрессогенности  

(в баллах) 

1 лидерство 3,66 

2 участие и мотивация 3,45 

3 самоконтроль 3,86 

4 уверенность в себе 3,45 

5 разрядка 3,67 

6 открытость 3,45 

7 творчество 3,37 

8 ориентация на результат 3,67 

9 продуктивность 3,45 

10 согласование 3,56 

11 переговоры 3,55 

12 конфликты и кризисы 3,68 

13 надежность 3,44 

14 понимание ценностей 3,41 

15 этика 3,58 

Индекс стрессогенности может изменяться в диапазоне от 1 до 7 баллов. 

Низкие значения указывают на отсутствие у испытуемого стресса при необ-

ходимости проявления той или иной поведенческой компетенции, и наобо-

рот. Как следствие, чем выше индекс стрессогенности по какой-либо компе-

тенции, тем актуальнее её формирование и развитие (см. рисунок).  

 
Рис 1. Индексы стрессогенности поведенческих компетенций руководи-

телей-инноваторов. 

Как видно из рисунка, наиболее высоким индексом стрессогенности ха-

рактеризовалась компетенция «самоконтроль». Кроме того, достоверно по-

вышенные уровни индекса стрессогенности были выявлены ещё по четырём 

компетенциям: конфликты и кризисы, лидерство, разрядка/релаксация, ори-

ентация на результат.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы  

1. Наибольший индекс стрессогенности в данной выборке выявлен у та-

кой компетенции как самоконтроль. Можно заключить, что данная компе-

3
3,2
3,4
3,6
3,8

4
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тенция в определенных ситуациях будет проявлять дефицит в большей сте-

пени чем иные, т.е наиболее неблагоприятная реакция может заключаться в 

потере самоконтроля и контроля за ситуацией. Наименьший индекс стрессо-

генности отмечался у такой компетенции руководителя как творчество. 

Можно говорить о том, что для данной выборки характерно достаточное для 

нормального функционирования в стрессогенных ситуациях развитие такой 

компетенции, как творчество. 

2. Для данной выборки характерен скорее стиль мышления инноватора. 

Инноваторы предпочитают часто меняющиеся условия работы, их подход 

состоит в переоценке и новом определении проблем и условий, что является 

необходимым для выполнения своих обязанностей руководителя в постоянно 

меняющихся окружающих условиях. 

3. У более чем 40% опрошенных можно диагностировать признаки тре-

воги и депрессии, что связано с особенностями деятельности руководителей: 

специфичность управленческой ситуации, повышенный уровень ответствен-

ности, необходимость соблюдать временные и бюджетные рамки в деятель-

ности и т.д. И как следствие у 36,7% испытуемых отмечается средний уро-

вень психосоциального стресса. С другой стороны, у 63,3 % испытуемых от-

мечается низкий уровень психосоциального стресса, что говорит о достаточ-

но хорошем психологическом статусе выборки. 

4. У 13,3% испытуемых отмечается низкий уровень удовлетворенности 

жизнью в целом, что свидетельствует о состоянии неудовлетворенности, и 

пессимистическом настроении. У 60% испытуемых высокий уровень удовле-

творенности жизнью в целом, что говорит о психологическом благополучии 

и оптимистическом мироощущении. Что касается оценки условий жизни, то 

53,3% испытуемых оценивают свой уровень условий жизни как высокий. Та-

ким образом, мы можем предположить, что для данной выборки характерна 

достаточно высокая удовлетворенность основных жизненных потребностей. 

Столь высокий уровень удовлетворенностью жизнью в целом может быть 

обоснован относительно высоким материальным и нематериальным благопо-

лучием внутри выборки. 

5. По результатам данного исследования можно судить о том, что отсут-

ствие удовлетворенности условиями жизни и основных жизненных потреб-

ностей может повышать индекс стрессогенности поведенческих компетенций 

руководителей среднего и высшего звена. 

6. Полученные данные свидетельствуют о наличии статистически зна-

чимой, умеренно слабой прямой связи между шкалой психосоциального 

стресса и cтрессогенностью компетенции «Творчество», компетенции «Ори-

ентация на результат», «Понимание ценностей», и умеренной связи со стрес-

согенностью компетенции «надежность» и «продуктивность». Это свиде-

тельствует о том, что чем выше уровень психосоциального стресса, тем с 

большей вероятностью можно прогнозировать дефицит перечисленных ком-

петенций в данных условиях, т.е. руководитель может испытывать трудности 

в использовании творческих способностей сотрудников, совокупного творче-
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ского потенциала организации, в которой они работают, на благо его проек-

та. Можно прогнозировать некоторое снижение способности сосредоточить 

внимание команды на ключевых задачах, с целью достижения оптимального 

результата для всех участвующих сторон, в состоянии стресса.  

7. Также было установлено, наличие слабой обратной связи между ин-

дикатором Киртона и индексом стрессогенности компетенции «Лидерство», 

компетенции «Самоконтроль» и компетенции «Уверенность в себе». 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что гипотеза исследо-

вания о существовании взаимосвязи между стрессогенностью поведенческих 

компетенций, условиями жизни, креативностью и эмоциональным стрессом у 

руководителей среднего и высшего звена нашла статистическое подтвержде-

ние. 

Следует отметить, что результаты эмпирического исследования соответ-

ствуют основам представлений психологов о влиянии условий жизни и удо-

влетворенности основных потребностей на деятельность человека. Таким об-

разом, полученные данные могут найти применение в процессе организаци-

онного консультирования, а также в практической деятельности руководите-

лей среднего и высшего звена. 

Д.І. Бедрій 

Функціонально-вартісний аналіз проектів державних наукових 

установ 

 

Одним із сучасних методів управління вартістю є функціонально-

вартісний аналіз (ФВА), який можна з успіхом використовувати для пла-

нування та оцінки бюджету проекту. Під ФВА проекту розуміють метод тех-

ніко-економічного інженерного аналізу, який дозволяє підвищити цінність 

проекту при зменшенні його вартості на фазах реалізації протягом всього 

життєвого циклу проекту. ФВА в управлінні проектами являє собою метод 

визначення й моніторингу вартості проекту в процесі реалізації, що в кінце-

вому підсумку оптимізує проект. Управління вартістю проекту методом ФВА 

– це функціонально-орієнтований метод, який характеризується тим, що в ре-

зультаті його використання з’являється нова або більш удосконалена кон-

цепція проекту, згідно якої необхідні роботи будуть виконуватися простіше, з 

більш високою якістю та більш економічними технологічними процесами, 

обладнанням та вартістю [1, 2]. 

В умовах застосування проектного підходу в діяльності державних нау-

кових установ кожну окрему науково-технічну роботу конкретного виду 

можна розглядати як окремий науковий проект, який має обмежений час ви-

конання, вартість, визначені вимоги до результату тощо [3]. Згідно методу 

ФВА розрахунок вартості проекту (ВП) проводиться за наступною форму-

лою: 





n

1i
³ÂÐÂÏ , при n;1i                                           (1) 

де ВП – вартість проекту, грн.; 
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іВР  – вартість і-ї роботи, грн.; 

n – кількість робіт проекту. 

В свою чергу вартість і-ї роботи буде розраховуватися за наступною 

формулою: 

ііііііі ЧРПУВУПРЧРВРРВР  ,                             (2) 

де іВРР  – сумарна вартість ресурсів роботи, грн./год.; 

іЧР  – час виконання роботи, год.; 

іПР  – періодичність виконання роботи, раз/год.; 

іВУ  – вартість управління роботою, грн./год.; 

іПУ  – періодичність управління роботою, раз/год. 

Розглянемо приклад застосування ФВА під час планування бюджету 

проекту державної наукової установи, який полягає у виконанні науково-

дослідної роботи «Розроблення методики оцінки вартості використання ка-

налів для потреб мовлення». Метою реалізації проекту є розробка методики 

формування бюджетних запитів на виконання державного замовлення з 

трансляції телерадіопрограм при одночасній трансляції технічними засобами 

декількох операторів зв'язку. Продуктом реалізації проекту є правила 

розподілу бюджетних коштів при одночасній трансляції телерадіопрограм 

декількома операторами зв'язку. Строк виконання проекту – один рік. 

Інформацію про тривалість робіт проекту за часом, періодичність їх ви-

конання та управління ними представимо у вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1         Тривалість робіт проекту 

Код 

робо-

ти 

Найменування роботи 

Тривалість виконання 

робіт проекту 
Періодичність 

виконання робіт, 

раз/год. 

Періодичність 

управління ро-

ботою, раз/год. в днях в годинах 

1 Техніко-економічне 

обґрунтування проекту 

23 184 0,1 0,1 

2 Планування проекту 16 128 0,2 0,1 

3 Участь в процедурі за-

купівель 

40 320 0,1 0,1 

4 Виконання умов дого-

вору 

143 1144 0,2 0,1 

5 Завершення проекту 15 120 0,1 0,1 

В таблиці 1 наведені необхідні дані для виконання розрахунку вартості 

проекту. Для цього спочатку розрахуємо сумарну вартість ресурсів кожної 

роботи проекту: 

77,14241,2501,6614,2221,29ВРР1   грн./год. 

62,13126,1401,6614,2221,29ВРР2   грн./год. 

55,20126,1401,6621,3329,2143,1514,2221,29ВРР3   грн./год. 

43,56629,2104,6624,9587,11701,6670,7821,3343,1529,2114,2221,29ВРР4   

грн./год. 
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15,8801,6614,22ВРР5   грн./год. 

Тепер можна приступити до розрахунку вартості кожної роботи проек-

ту за допомогою формули (1): 

77,443480,180797,26261,018425,981,018477,142ВР1   грн. 

07,462760,125747,33691,012825,982,012862,131ВР2   грн. 

60,959300,314460,64491,032025,981,032055,201ВР3   грн. 

98,14083880,1123918,1295991,0114425,982,0114443,566ВР4  грн. 

80,223600,117980,10571,012025,981,012015,88ВР5   грн. 

На підставі проведених вище розрахунків можна розрахувати вартість 

проекту за допомогою формули (2): 

22,16173180,223698,14083860,959307,462777,4434ВП   грн. 

Таким чином, вартість проекту становить 161 731,22 грн. За результа-

тами розрахунку вартості проекту можна зробити висновок, що 4 робота про-

екту має найбільшу вартість і складає 87 % від вартості проекту. 
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А.О.Білощицький  

Проектно-технологічне управління вищими навчальними заклада-

ми 

 

Успішне вирішення проблем, що стоять перед Україною на шляху її ін-

теграції в Світову економіку неможливе без спеціалістів з високим рівнем 

кваліфікації. Особлива роль в цьому процесі належить вищим навчальним за-

кладам (ВНЗ). Тому особливо важливим є забезпечення стабільної роботи 

вищих закладів освіти і розвитку нових освітніх програм. Потрібні для цього 

зміни в системі вищої освіти України полягають не тільки у входженні в Бо-

лонський процес, а в першу чергу в таких організаційних, технологічних, фу-

нкціональних удосконаленнях ВНЗ які дозволять їм вийти на рівень провід-

них європейських університетів.  

Для забезпечення ефективності процесів підготовки фахівців у ВНЗ у 

сучасних умовах необхідно здійснити структурну перебудову всього механі-
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зму управлінської діяльності. У першу чергу така перебудова пов'язана з не-

обхідністю переходу на використання методології керування проектами при 

організації управлінської діяльності у вищих навчальних закладах.  

На цьому етапі розвитку методологій управління, а такожвпровадження 

нових методик навчання, пов’язаних з Болонським процесом перед розроб-

никами систем управління ВНЗ виникає проблема створення принципіально-

нових мобільних інформаційних технологій, які могли б перебудовуватися 

під швидко змінювані умови роботи вищих навчальних закладів. Такі техно-

логії можна було б створювати як технології, орієнтовані на конкретний од-

норазовий продукт, а значить при їх створенні можна було б застосувати ме-

тодологію управління, орієнтовану на створення одиничних екземплярів 

продуктів – методологію управління проектами, яка є одним з найефектив-

ніших сучасних напрямків в області удосконалення діяльності складних ор-

ганізаційно-технічних систем, до яких безумовно відносяться і вищі навчаль-

ні заклади. 

При реалізації проектів використовуються різні технології. Технологія 

планування, технологія моніторингу, технологія оцінки інвестиційних пропо-

зицій, технологія бюджетування й т.і. Якщо та або інша частина технології 

реалізується через проект, то, до реалізації такої технологій можна застосува-

ти проектний похід. Таким чином, не тільки для реалізації проектів потрібні 

технології, але й у технологіях керування можна виділити компоненти, пов'я-

зані з реалізацією проектів. Таку організацію системи проектно-

технологічного керування можна представити сукупністю векторів, кожний з 

яких являє собою окрему технологію в системі керування.  

Частина технології, яка орієнтована на отримання одноразового продук-

ту і реалізується в рамках деякого проекту буде називатися проектно-

технологічним вектором. Крім того виділяються фрагменти інформаційної 

технології, які орієнтовані на отримання деякого класу продуктів (розклад 

занять, навантаження викладачів, тести та ін.), які реалізуються для отриман-

ня конкретного унікального продукту заданого класу в рамках операційної 

діяльності ВНЗ. Такі фрагменти інформаційної технології будемо називати 

операційно-технологічними векторами. Проектно- і операційно-

технологічні вектори являють собою систему орієнтованих на отримання 

унікального продукту перетворень напрямку, який задається порядком засто-

сування методів і засобів інформаційного простору ВНЗ.  

Підхід до побудови інформаційних технологій, який основується на ви-

діленні і реалізації технологічних (проектних і операційних) векторів будемо 

називати проектно-технологічним, а системи, які розробляються в рамках 

цього підходу – проектно-технологічними системами управління ВНЗ. 

Математично, проектно-технологічна система управління ВНЗ містить 

сукупність проектно-технологічних векторів перетворення інфорормаційного 

ресурсу в інформаційний продукт. Ці вектори задаються функцією 
   Г, jA , 
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– вектор параметрів для j-го ( nj ,1 ) компоненту інформацій-

ної технології (j-ий проектно-технологічний вектор); 

 (…) – функція, що задається алгоритмічно; 

   
– інформаційний простір ВНЗ; 

   
– задачі, які вирішуються в ВНЗ. 

Кожен вектор задається координатами в функцыональному просторі 

ВНЗ: 

 (j)

p

(j)

i

(j)

2

(j)

1

)( a,...,a,...,a,ajA . 

Кожна координата вектора відображає місце даної технології в одному з 

вимірів. 

Створення та впровадження такої системи дозволить підійти диференці-

йовано до вирішення всіх задач управління ВНЗ. Запропоновані системи век-

торних технологій мобільні, легко можуть поповнюватися новими компонен-

тами і реалізовуватися з використанням методології управління проектами. 

Це дає можливість зменшити час і витрати на управління ВНЗ, та підвищити 

його ефективність. 

У висновках будуть підведені підсумки проведеної роботи, вказані 

розв’язана проблема та отримані нові наукові та практичні результати. 

О.В. Бирюков 

Контекстное оценивание компетентности команды управления про-

ектами 

 
Успешная реализация любого проекта невозможна без формирования 

эффективной команды проекта и команды управления проектом. При этом в 

силу ряда факторов этот процесс может продолжаться в течении всего жиз-

ненного цикла проекта. В работе [1] показано, что наряду с известными под-

ходами к формированию команд (ролевым, межличностным, проблемно-

ориентированным) все чаще начинает использоваться подход, основанный на 

оценке компетентности. Согласно принципам оценки компетентности, про-

цесс оценки должен быть целенаправленным и учитывать актуальную и по-

тенциальную среду, в которой происходит оценка. Таким образом, оценка 

компетентности должна производиться с определенной целью, от которой 

может зависеть выбор инструмента и процедура оценки, с последующими 

выводами, не только относительно имеющегося уровня компетентности, но и 

необходимости обучения, повышения квалификации, возможности карьерно-

го роста и т.д. Некорректно так же определять уровень компетентности (зна-

ний, умении) вне определенного контекста. В виде контекста обычно высту-

пает некая проблемная ситуация, для разрешения которой менеджер должен 

продемонстрировать свое личное отношение, применив имеющиеся у него 

знания и умения. 

В связи с достаточно широкой практикой использования в литературе по 

управлению проектами понятия «контекст» и неоднозначной его трактовкой, 



 

37 

 

обратимся к различным информационным источникам для более всесторон-

него его исследования. 

Контекст (от лат. contextus — «соединение», «связь») — относительно 

законченный отрывок письменной или устной речи (текста), общий смысл 

которого позволяет уточнить значение отдельных входящих в него слов, 

предложений, и т. п. Это условия конкретного употребления языковой еди-

ницы в речи (письменной или устной), её языковое окружение, ситуация ре-

чевого общения. 

Контекст - система внутренних и внешних факторов и условий поведе-

ния и деятельности человека в конкретной ситуации, определяющая смысл и 

значение этой ситуации как целого и входящих в него компонентов. Внут-

ренний контекст составляет совокупность индивидуальных особенностей, 

отношений, знаний и опыта человека; внешний – социокультурных, пред-

метных, пространственно-временных и иных характеристик ситуации дей-

ствия и поступка. 

Контекст - набор характеристик, которые уточняют условия существо-

вания данного феномена, подлежащего изучению, т. е. локализуют события 

или процессы в пространстве и времени. Контекст представляет собой набор 

особых условий, в рамках которых происходят описываемые события или 

действия. Исторический контекст - контекст жизненного опыта индивидов в 

историческом пространстве и времени от конкретно-социального до обще-

исторического. 

В [2] автором используется понятие интегрированного контекста проек-

та как одного из ключевых факторов, влияющих на смену парадигм управле-

ния проектами. Под интегрированным контекстом проекта понимается сово-

купность взаимосвязанных элементов (компонентов, «измеримых» и «неиз-

меримых» характеристик, свойств и др.), которые имеют или могут иметь от-

ношение к конкретному проекту. контекст проекта – любые компоненты и 

элементы макро-, микро- и внутренней среды проектов и программ, которые 

имеют к нему отношение. В PMBOK понятие «контекста» точно не опреде-

лено, но неоднократно используется в различных смысловых формулиров-

ках, например: «Применяемый уровень управления изменениями зависит от 

прикладной области, сложности конкретного проекта, требований контракта, 

а также контекста и среды, в которых осуществляется проект». В NCB UA 

v.3.0 выделена контекстуальная компетентность, предназначенная для опи-

сания элементов знаний в сфере управления проектами связанных с контек-

стом проекта (предлагается 11 элементов контекстуальной компетенции). 

Одним из ключевых факторов в методе CIFTER, который используется для 

определения сложности проекта в стандарте GAPPS, является уровень общих 

условий (контекста) реализации проекта. «Понятие контекста проекта скла-

дывается из характеристик жизненного цикла проекта, особенностей состава 

заинтересованных сторон, известности применяемых методов, подходов и 

инструментов, а также внешней социально-экономической ситуации. Когда 

контекст проекта нестабилен – плохо определены ожидаемые результаты в 
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каждой фазе проекта, существенно и часто меняется содержание проекта, из-

меняется состав проектной команды, изменяется законодательство, – тогда 

управление проектом становится более сложной задачей». В стандарте Р2М 

контекст рассматривается как культура, традиции, дисциплина и является 

одним из основополагающих элементов концепции платформы стандарта. А 

три основополагающих понятия: сложность, ценность и сопротивление, со-

ставляют так называемый «железный» треугольник контекстных ограниче-

ний, в рамках которых осуществляется инновационная деятельность.  

Таким образом, можно сделать, вывод что под контекстом в управлении 

проектами наиболее часто понимается как внешние (внешний контекст), так 

и внутренние (внутренний контекст) факторы, описывающие условия реали-

зации проекта, его уровень сложности и масштабности.  

Непосредственное участие в процессе формирования команды управле-

ния реализацией проекта принимает руководитель проекта. В условиях, когда 

контекст слабо структурирован, не формализован, динамичен, его личное ви-

дение проекта и контекста, в котором тот реализуется, имеет принципиально 

важное значение, так как является основой для формирования требований к 

компетентности членов команды. При этом основой описания требований, на 

разных этапах проекта, могут быть не только контекстуальные компетенции, 

приведенные в NCBUAv3.0, но и ряд технических, поведенческих и допол-

нительных компетенций. Использование с этой целью всех элементов компе-

тенций, а их 52, нецелесообразно из-за достаточно большого их количества, в 

связи с чем необходима их группировка. В ICBv.3.0 и NCBUAv3.0 указана 

возможность группировки по смысловому содержанию в отдельные группы. 

Так технические и поведенческие элементы компетенции разбиты на 4 груп-

пы, контекстуальные на 2 группы, дополнительные – в связи с их небольшим 

количеством можно на отдельные группы не разбивать. Таким образом, по-

является возможность описывать контекст, проекта и требования, выдвигае-

мые к компетентности членов команды управления реализацией проекта, по 

11 группам элементов компетенций в терминологии NCBUA. Там же неод-

нократно указывается, что понимание и важность элементов (соответственно 

и групп элементов) компетенций, а так же проявление связей между ними 

определяется конкретной проектной ситуацией. Исходя из чего руководитель 

проекта, анализируя контекст проекта, может выдвинуть требования к необ-

ходимому уровню компетентности, как отдельных членов, так и команды в 

целом. Под контекстной оценкой компетентности команды управления реа-

лизацией проектом, в этом случае, будем понимать характеристику, которая с 

позиции выделенных групп компетенций показывает степень компетентно-

сти команды в системе принятой таксономии оценки элементов компетен-

ций. Степень компетентности отражает уровень соответствия фактической 

компетентности менеджера проектов требуемой, а для команды управления 

реализацией проектом этот показатель может быть раскрыт через коэффици-

енты учитывающие степень покрытия и степень востребованности компетен-

ций членами команды проекта. 
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Е.Г.Бойко  

Разработка и внедрение корпоративной системы управления проек-

тами для развития проектно-ориентированного предприятия 

 

Более или менее формализованная практика управления проектами су-

ществует  сегодня в большинстве украинских проектно-ориентированных 

предприятиях. Однако опыт показывает, что при отсутствии формализован-

ной системы управления руководитель и участники проекта неизбежно стал-

киваются с проблемами, связанными с конфликтами целей, приоритетов, 

сроков, назначений, ресурсов и отчетности.  

Повышение эффективности системы управления проектами достигается 

за счет разумной формализации процедур подготовки, принятия и организа-

ции исполнения управленческих решений, форм взаимодействия участников 

проекта, контроля и отчетности.  

Корпоративная система управления проектами (КСУП) предполагает, 

что инициация, организация и исполнение любого проекта опирается на ис-

пользование корпоративных стандартов организационной структуры проек-

та, управленческих процедур, отчетности и информационного обеспечения 

участников проекта. Действия участников проектов регламентируются в со-

ответствии с их ролями и этапами проекта, и подкрепляются принятыми в 

рамках единых корпоративных стандартов методиками, инструкциями, шаб-

лонами нормативных документов и инструментарием. 

В основе КСУП лежит корпоративная модель системы управления про-

ектами, которая обеспечивает менеджеров проектов средствами быстрого и 

эффективного создания системы управления каждым конкретным проектом. 

Корпоративная система управления проектами (КСУП) состоит из сле-

дующих элементов: 

1. Проектный офис (центр методологического, координационного, ин-

струментального сопровождения и развития бизнес-процесса управления 

проектами организации) 

2. Банк знаний в области проектного управления (совокупность накоп-

ленного в организации опыта проектного управления) 

3. Система самообучения (механизм, обеспечивающий постоянный рост 

уровня квалификации сотрудников компании) 

4. Регламенты проектного управления (служат для описания бизнес-

процессов управления проектами в организации и формируют корпоратив-

ный стандарт управления проектами) 

5. Инструментальная система проектного управления (совокупность 

программного и технического обеспечения, использующегося для поддержки 

процессов системы проектного управления в организации) 

Корпоративная система управления проектами: этапы становления: 

1.  Инициация (анализ имеющихся ресурсов на предмет возможности 

осуществления проекта) 

http://www.pmhelp.ru/
http://www.pmhelp.ru/services/consulting/ipms/
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2.  Обследование (проведение общего анализа текущих бизнес-

процессов проектного управления, постановка цели и выбор варианта ее до-

стижения) 

3. Разработка КСУП (реинжиниринг бизнес-процессов проектного 

управления, разработка регламентной базы проектного управления) 

4.  Внедрение КСУП (формирование портфеля проектов, внедрение Ин-

струментальной системы управления проектами, обучение пользователей, 

формирование Офиса управления проектами) 

5. Пилотные проекты (запуск пилотных проектов, доработка регламент-

ной базы и сопутствующих документов по результатам ведения пилотных 

проектов) 

6. Сопровождение и развитие КСУП (создание банка знаний и внутрен-

ней системы самообучения, перевод всех проектов организации в КСУП) 

Внедрение Корпоративной системы управления проектами в организа-

ции не может быть выполнено лишь внешними консультантами за счет ис-

пользования общепринятых методов и инструментов.  

Использование внешних консультантов наиболее эффективно на первом 

этапе, когда создается структура системы управления, с учетом жизненных 

циклов типовых проектов, рекомендуемых уровней и типовых процедур 

управления. Основу наполнения системы могут составлять документы, ин-

струкции и формы, рекомендованные консалтинговыми компаниями и адап-

тированные для организации. Однако крайне необходимым шагом является 

сбор, формализация и загрузка в систему лучших методов и практических 

подходов, наработанных внутри корпорации, и постановка процедур само-

развития системы управления проектами. Важнейшую роль на данном этапе 

должен играть корпоративный Центр Управления Программами. 

Разработка и внедрение компонентов Корпоративной системы управле-

ния проектами не является разовой акцией, а представляет собой комплекс 

последовательных мероприятий, позволяющих постоянно совершенствовать 

КСУП, повышая ее эффективность.  

Для крупной корпорации проект внедрения стандартов организации и 

управления проектами представляет собой комплексную программу, требу-

ющую разработки стратегии и тактики реализации. 

А.Ю. Борзенко-Мірошніченко 

Принципи програмно-портфельного управління системою вищої 

освіти на регіональному рівні 

 

Сьогодні в Україні в процесі реформування системи вищої освіти про-

стежується тенденція скорочення кількості вищих навчальних закладів 

(ВНЗ). Цей факт підтверджує керівництво міністра освіти і науки, молоді та 

спорту України. Кількість ВНЗ буде скорочуватися шляхом природного від-

бору, а саме, у результаті зникнення ВНЗ з невеликою кількістю студентів і 

різних філій. Крім того, скорочення буде відбуватися і за рахунок укрупнен-

ня й об'єднання ВНЗ з подальшим утворенням в них більш широкого спектру 
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навчальних спеціальностей. Підкреслюється необхідність керувати оптиміза-

цією всієї системи вищої освіти на рівні Міністерства, яка безумовно потре-

бує розробки науково-обґрунтованих управлінських підходів та механізмів в 

межах визнаних сучасних методологій управління, зокрема, управління про-

ектами. При цьому як на державному, так і на регіональному рівнях управ-

ління системою вищої освіти раціонально застосовувати основи програмно-

портфельного управління. 

Реалізація такого управлінського підходу повинна базуватися на прин-

ципах, які відображають цінності та потреби усіх зацікавлених сторін. 

Перший принцип, безумовно стосується питання якості, та підкреслює 

доцільність здійснення програмно-портфельного управління системою вищої 

освіти на регіональному рівні на основі якості. Процеси реформування та мо-

дернізації системи вищої освіти передбачають скорочення, перш за все, про-

фесорсько-викладацького складу. Виключення критерію якості може призве-

сти до втрати кращих фахівців. 

Другий принцип – задоволення регіональної потреби у фахівцях. Стати-

стика свідчить, що кожний регіон має власні особливості, які наслідує регіо-

нальна система освіти завдяки навчальним спеціальностям, доступним у да-

ному регіоні. Цей принцип відображає зв'язок між регіональними потребами 

та діючою регіональною системою вищої освіти, а також забезпечує зруч-

ність та доступність регіональної освіти для його мешканців. 

Третій принцип – ресурсного забезпечення. В процесі реформування не-

минучим фактом є поєднання на регіональному рівні потужних ВНЗ. Необа-

чна реалізація цього процесу може призвести до втрати потужного матеріа-

льного, методичного, наукового забезпечення. Доцільним бачиться застосу-

вання програмно-портфельного управління на основі кластерного підходу. 

Тобто визначення та фіксація переваг та недоліків наявного забезпечення 

усіх видів, створення єдиної регіональної ресурсної бази та забезпечення до-

ступу студентів усіх спеціальностей, які навчаються у різних ВНЗ регіону, до 

відповідних ресурсів. 

Прийняття та реалізація управлінських рішень дії на основі виділених 

принципів програмно-портфельного управління системою вищої освіти на 

регіональному рівні дозволить мінімізувати втрати від актуального на сього-

дні процесу реформування системи вищої освіти, що має за мету скорочення 

кількості освітніх закладів. 

В.Ю. Букин 

Инновационный механизм управления девелоперскими проектами 

на основе знаний Р2М 

 

Успешное развитие бизнеса в целом с каждым годом все больше зависит 

от количества выполняемых инновационных проектов, новых методов и под-

ходов в управлении, качества выполнения таких проектов и ценности, кото-

рую они способны произвести. 
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Благодаря стараниям Украинской ассоциации проектных менеджеров и 

украино-японскому культурному центру, украинское сообщество проектных 

менеджеров, имеет возможность детально познакомиться с относительно но-

вой, но в тоже время достаточно отличающейся от других методологией 

управления проектами – Р2М.  

Правильное управление инновационными активами девелоперских ком-

паний позволит существенно увеличить количество успешно завершенных 

проектов и программ. В процессе реализации проекта выполняют действия, 

направленные на создание ценности, которая обладает уникальностью, соб-

ственными отличительными характеристиками и инновационностью. Цен-

ность проекта создает ценность активов, интеллектуальную ценность, цен-

ность инноваций и ценность владения для всех заинтересованных сторон. 

Успешность деятельности каждого предприятия во многом определяется 

тем, в какой мере оно является конкурентно способным.  

Кризисные явления в экономике, приведшие к падению объемов строи-

тельства в стране потребовали поиска новых форм организации управления 

девелопментом. Организация, которая бы характеризовалась разумной эко-

номичностью в финансовом и ресурсном управлении, осторожностью в при-

нятии решений, четкостью в их исполнении, возможностью переориентации 

на часто изменяющиеся рыночные условия. А также, создание ценности для 

предприятия с ориентацией на миссию и систему целей, через стратегию к 

реализации проектов и программ, обеспечивающих успех проектной дея-

тельности предприятия. 

Поэтому было принято решение по разработки инновационных меха-

низмов управления девелоперских проектов на основе системы знаний Р2М. 

Для решения комплексных проблем требуется применение новых мето-

дов создания добавленной стоимости бизнеса при помощи наиболее эффек-

тивного сочетания структурных составляющих в управлении организацией. 

С.Д. Бушуев,С.И. Неизвестный 

Жизненный цикл проектного менеджера 

 

Формирование менеджера проектов как профессионала обеспечивается 

системой обучения, обретения знаний и навыков. Однако эффективность в 

этой профессии, по-видимому, определяется не только обретёнными, но и 

врождёнными способностями.  

Под компетенциями будем понимать набор поведенческих моделей, 

знаний и навыков сотрудников, которые позволяют им достигать лучших ре-

зультатов с точки зрения ключевых задач в занимаемой позиции и исполняе-

мой роли в организации. 

“Компетенция – это не поведение или уровень исполнения сами по себе, 

но это репертуар способностей, активности, процессов и возможных реакций, 

которые позволяют одним людям лучше других отвечать требованиям рабо-

ты. Эти репертуары могут быть определены только в отношении их реле-

вантности миру работы.” 
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Компетенции определяются в связи с их значимостью для выполнения 

работы, а не в связи с их содержанием, описанным в чисто психологических 

терминах. 

Компетентность: 

• характеризует мастерство по отношению к достижению конкретных 
целей и результатов; 

• это оценка качества исполнения на рабочем месте относительно ряда 
заранее установленных профессиональных стандартов; 

• способность использовать знания, способность понимать и навыки при 
исполнении стандартов, предполагаемых профессией.  

Менеджеры проектов демонстрируют компетентность, применяя свои 

компетенции в рабочей среде целеустремленно. 

Жизненный цикл менеджера проекта начинается с его обучения. Очень 

часто это происходит в раннем возрасте. В ряде стран такое профилирование 

начинается уже в детском саду, где процесс обучения совмещен с интуитив-

ным процессом реализации простейших замыслов в форме проектов.  

Особенность проектного управления состоит в том, что оно как никакая 

другая деятельность наиболее тесно связана с практической деятельностью 

человека. Отсюда и особые требования и к процессу обучения и к системе 

образования в области менеджмента.  

Очевидно, что значительную составляющую процесса обучения должна 

включать практическая часть. Причем практические занятия не должны 

ограничиваться рассмотрением «кейсов», абстрагированных примеров из 

жизни менеджмента, которые часто в практике системы образования являют-

ся маргинальными, вырожденными случаями, либо редко встречающимися в 

жизни, либо откровенной имитацией, похожей на теоретизирование. 

Процесс образования в области проектного управления не может быть 

подведен к единой «гребенке»: методики преподавания естественнонаучных, 

гуманитарных дисциплин не подходят один в один к преподаванию дисци-

плин проектного управления. 

Как отмечают западные специалисты в области управления проектами, 

менеджер проектов как профессионал формируется в современной Европе 

лишь к 37-ми годам. Если подходить к оценке компетентности менеджеров 

проектов «по Гамбургскому счёту», то очевидно, что в России и Украине 

оценка зрелого возраста менеджера проекта близка к 37 годам. Почему этот 

возраст такой большой и нельзя ли его снизить? Очевидно, что одна из глав-

ных причин медленного становления менеджера проектов как профессиона-

ла, состоит в том, что у нас в системе общего среднего образования нет 

предмета, который бы рассматривал дисциплины управления проектами, хо-

тя азы этих дисциплин можно было бы давать и в начальной школе. 

С точки зрения эффективного развития природных склонностей челове-

ка к менеджменту, и к проектному менеджменту в частности, именно такой 

подход, начинающийся с выявления врожденных качеств, может существен-

но изменить ситуацию с осознанным выбором этой профессии, с повышени-
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ем её статуса в обществе, да и с решением глобальной задачи – нехватки 

профессионалов менеджеров проектов в бизнесе, при явном перепроизвод-

стве выпускников ВУЗов и учебных центров, в дипломах и сертификатах ко-

торых значится «менеджер проектов».  

В значительной степени система образования, несет ответственность за 

«некачественный результат», за неэффективные судьбы многих ее выпускни-

ков.  

Не обладая профессиональными навыками и компетенциями, менедже-

ры вынуждены прибегать к непрофессиональным инструментам менеджмен-

та. 

Профессионал менеджер – это человек, в котором накопленные знания, 

личные и энциклопедические, в сочетании с аналитическими, синтетически-

ми способностями, активизируют интуицию и внутренний мир человека 

настолько, что он, сталкиваясь с новыми, уникальными проблемами управ-

ления, в разных ситуациях находит эффективное, гармоничное решение «на 

автопилоте». 

С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва 

Розвиток державно-приватного партнерства 

 

Закон України про державно-приветне партнерство, який був прийнятий 

у липні 2010 року визначає організаційно-правові засади взаємодії державних 

організацій з приватними партнерами. Основні принципи інвестиційних про-

ектів та програм державно-приватного партнерства полягають в наступному: 

 рівність перед законом державних та приватних партнерів;  

 заборона будь-якої дискримінації прав державних чи приватних парт-

нерів;  

 узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою 
отримання взаємної вигоди;  

 незмінність протягом усього строку дії договору, укладеного в рамках 
державно-приватного партнерства, цільового призначення та форми власнос-

ті об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності чи нале-

жать Автономній Республіці Крим, переданих приватному партнеру;  

 визнання державними та приватними партнерами прав і обов'язків, 
передбачених законодавством України та визначених умовами договору, ук-

ладеного у рамках державно-приватного партнерства;  

 справедливий розподіл між державним та приватним партнерами ри-
зиків, пов'язаних з виконанням договорів, укладених у рамках державно-

приватного партнерства;  

 визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випад-
ків, встановлених законом.  

Сферами застосування державно-приватного партнерства є проекти та 

програми: 

 пошуку, розвідки родовищ корисних копалин та їх видобування;  
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 виробництва, транспортування і постачання тепла та розподіл і поста-
чання природного газу;  

 будівництва та/або експлуатації автострад, доріг, залізниць, злітно-

посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метро-

політенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури;  

 машинобудування;  

 збору, очищення та розподілення води;  

 охорони здоров'я;  

 туризму, відпочинку, рекреації, культури та спорту;  

 забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем;  

 оброблення відходів;  

 виробництва, розподілення та постачання електричної енергії;  

 управління нерухомістю.  
Договори про державно-приватне партнерство можуть передбачати: 

концесію, спільну діяльність, розподіл продукції, інші види. 

Відмітимо, що на сьогодні закон практично ще не працює. Хоча багато 

іноземних інвесторів проявляють зацікавленість у реалізації спільних проек-

тів та програм. В доповіді будуть визначені головні опори та рушійні сили 

щодо імплементації проектів та програм на основі цього закону. 

А.С. Ванюшкин 

Композиция программ развития государства 

 

Максимальное внедрение в область стратегического развития государства 

проектного подхода, как наиболее системного из всех сегодня существующих 

инструментов, наталкивается на серьезные препятствия. Так, несмотря на то, 

что в некоторых странах национальные и международные стандарты управле-

ния проектами признаны обязательными для использования в проектах, финан-

сируемых за счет государственного бюджета, до сих пор не произошел полный 

переход функционирования государственного аппарата, и, вообще, всей жизни 

государства, на проектную основу. Для этого требуется массовое применение 

портфельного подхода, например, «управление на основе проектов» («man-

agementbyprojects») ко всей, без исключения, государственной деятельности. 

Однако этот подход применяется на сегодня к проектам одной и той же орга-

низационной структуры, в то время как государство представлено множеством 

организационных структур.  

В последние годы в некоторых областях науки (психология, социология) 

стал разрабатываться и применяться композиционный подход, который дает 

свои позитивные результаты при разрешении крайне запутанных и сложных 

проблем. В то же время, композиционный подход требует адаптации для реше-

ния задач стратегического развития государства. Таким образом, крайне 

насущной и актуальной является разработка принципиально новой методоло-

гии формирования портфеля организационных проектов развития государства 

на основе построения композиционных моделей.  
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Для выстраивания правильной композиции необходимо выполнение сле-

дующих основных условий:  

 устойчивость, которая показывает, насколько достаточны основные 

связи композиционной модели, объединяющие ее элементы в единое целое; 

 совместимость, которая требует, чтобы выбранные элементы компози-

ционной модели не противоречили друг другу;  

 «алгоритмичность» которая показывает, насколько выбор содержания 

элементов модели и связей между ними подчинены единому смыслу компози-

ционной модели и производным от него результатам. Фактически, здесь имеет-

ся ввиду возможность построения логической последовательности, алгоритма, 

с конечным результатом, совпадающим с требуемым;  

 гибкость, которая обеспечивает возможность запасных «ходов – вариан-

тов» и, тем самым, надежность функционирования композиционной модели.  

Элементами управленческой обобщенной композиционной модели «план» 

являются: цели, требования, решения, критерии, трудности, способы, причины, 

информация, ресурсы, лица. Эти элементы вполне возможно, на наш взгляд, 

принять за основу композиционных моделей устранения противоречия интере-

сов и выстраивания портфеля организационных проектов в масштабах государ-

ства. Однако стандартная композиционная модель «план» носит слишком об-

щий характер. Кроме того, она предназначена для применения в рамках одного 

предприятия. Все это делает невозможным применение модели «план» в чи-

стом виде для достижения поставленных задач нашего исследования.  

Поэтому далее рассмотрим процедуры метода общих композиций. Первая 

процедура метода – объективация. Это подразумевает выбор критериев реали-

зуемости и эффективности выстраиваемой модели, а также формулирование 

единого смысла (ведущего замысла) модели. Вторая процедура метода – выбор 

ключевых элементов модели из существующего многообразия возможных ва-

риантов. Третья процедура метода – установление логических связей между 

выбранными элементами модели. Четвертая процедура метода – проверка ра-

ботоспособности и эффективности построенной модели по выбранным в пер-

вом пункте критериям. 

В качестве ведущего замысла создаваемой композиционной модели счита-

ем целесообразным принять решение нескольких связанных между собой гло-

бальных проблем, объективно стоящих перед государством. В качестве эле-

ментов модели, по нашему мнению, необходимо принять не только физиче-

ские объекты (бизнес-активы, стратегические ресурсы) и институциональные 

структуры (органы власти, бизнес-структуры, объединения граждан), но также 

такие гораздо менее осязаемые, но в то же время очень значимые субстанции, 

как жизненные интересы человека, набор ключевых личностных качеств, поз-

воляющих с максимальной отдачей удовлетворить эти жизненные интересы, 

наиболее преобладающие совокупности личностных качеств граждан, харак-

терные для той или иной страны, общества, возможные способы реализации 

личностных качеств граждан, а также ограничения в виде существующих усло-

вий.  
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В качестве логических связей между указанными элементами модели целе-

сообразно, на наш взгляд, принять следующее: владение, распределение, лоб-

бирование, аффилированность, работодатель – наемный работник, начальник – 

подчиненный, зависимость от произвола, обманутые избиратели, вкладчики, 

принадлежность, соответствие, степень удовлетворения, ограничение / благо-

приятствование.  

Реализация четвертой процедуры метода композиций – проверки работо-

способности модели зависит от того, отображаем мы текущую действитель-

ность (как есть) или механизм достижения желаемого в будущем состояния 

(как должно быть). Очевидно, что в первом случае построенная композицион-

ная модель должна наиболее адекватно отображать те аспекты реальной 

действительности, которые создают сформулированные в первой процедуре 

метода композиций глобальные проблемы. Во втором случае, должен появить-

ся алгоритм сведения к минимуму или полного устранения всех сформулиро-

ванных ранее глобальных проблем. 

В.П. Вакуленко, П.О. Тесленко  

Дослідження змістовного навантаження термінів командного 

управління в проектах 

 

У сучасному проектному менеджменті професійна діяльність орієнтова-

на на отримання ефективних результатів шляхом успішного здійснення ко-

мунікацій в проектах. 

 Одним з основних понять в управлінні проектами – є менеджмент люд-

ських ресурсів проекту, що включає в себе процеси планування, формування 

і створення команди (Team Building), її розвитку та забезпечення діяльності 

(Team Development), трансформації або розформування команди. 

Формування і створення команди є процес цілеспрямованої "побудови" 

особливого способу взаємодії людей в групі, що дозволяє ефективно реалізо-

вувати їхній професійний, інтелектуальний і творчий потенціал у 

відповідності зі стратегією проекту. Команда в цьому випадку визначається 

як група людей, взаємодоповнюючих і взаємозамінних в ході досягнення по-

ставлених цілей.  

В теорії проектного управління мають визначення чотири види команд, 

класифікованих за змістом їх роботи, які найбільш часто формуються в яв-

ному або неявному вигляді в проектній діяльності підприємств. 

Команди, які створюють будь-що нове для організації або роблять робо-

ту, яка раніше не здійснювалася. 

Команди, які мають справу з проблемами, цілями і завданнями на 

підприємстві через аналіз, контроль і рекомендації.  

Команди, які не є спеціальними, а становлять постійну частину ор-

ганізаційного розвитку та здійснюють процес виробництва і виконання по-

вторюваних робіт.  

Команди вищої управлінської природи. 

Наведена класифікація може бути формалізована у наступні терміни. 
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1. Команда проекту (КП) — організаційна структура, створювана на 

період здійснення всього проекту або однієї з фаз його життєвого циклу. Зав-

данням керівництва команди проекту є вироблення політики та затвердження 

стратегії проекту для досягнення його цілей. У команду входять особи, які 

представляють інтереси різних учасників проекту.  

2. Команда управління проектом (КУП) — організаційна структура, що 

включає тих членів КП, які безпосередньо залучені до управління проектом, 

у тому числі - представників окремих учасників проекту і технічний персо-

нал. У відносно невеликих проектах КУП може включати в себе практично 

всіх членів КП. Завданням КУП є виконання всіх управлінських функцій і 

робіт у проекті по ходу його здійснення.  

3. Команда менеджменту проекту (КМП) — організаційна структура, 

очолювана керівником (головним менеджером) проекту і створювана на 

період здійснення всього проекту або його фази. У команду менеджменту 

проекту входять фізичні особи, які безпосередньо здійснюють менеджерські 

та інші функції управління проектом. Головними завданнями команди ме-

неджменту проекту є здійснення політики і стратегії проекту, реалізація 

стратегічних рішень і здійснення тактичного (ситуаційного) менеджменту.  

Не вирішенні залишаються питання потреби виділення декількох типів 

команд у проекті, яке балансує між ефективністю управління та ускладнен-

ням взаємодії учасників. Світова практика показує, що поділ команд доціль-

но у проектах, в яких необхідно чітке фіксування позицій різних його учас-

ників (прав, повноважень, відповідальності, частки участі і часткою в при-

бутку і пр.). Зокрема, виділення декількох проектних команд доцільно для 

великих, змішаних, середньо-і довгострокових проектів або ж коли кількість 

учасників проекту досить велика, а їх інтереси суперечливі.  

Головний критерій ефективності діяльності команд у проекті — його 

успіх. Якщо головний менеджер проекту вважає, що диференціація команд 

знижує ризики і сприяє успіху проекту, то в цьому випадку саме він бере на 

себе всю відповідальність за успішне досягнення цілей проекту. Однак він 

повинен чітко домовитися про умови його здійснення, забезпечити формаль-

ну опис, поділ і закріплення компетенцій різного типу проектних команд. У 

сучасній культурі менеджменту проектів (як "західної", так і "східної") цей 

факт є усвідомленою необхідністю успішного здійснення будь-якого проек-

ту.  

 Так як команди в проекті розрізняються своїми цілями, завданнями, 

компетенцією і мірою відповідальності за результати здійснення проекту, то 

їхня позиція, місце і роль в проекті і по відношенню до проекту визначаються 

цілями входять до них осіб та представників учасників проекту, ступенем 

участі команди в процесах проекту і її відповідальністю. Співвідношення між 

цими типами команд залежать від проекту. Для великих проектів наявність 

трьох типів команд науково обґрунтовується. А в малих проектах КП і КУП 

можуть "уміщатися" в КМП. Одним з критеріїв виділення кількох команд в 

проекті є доцільність поділу відповідальності між різними учасниками і пер-
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соналом проекту за рівнями прийняття рішень. Поділ компетенцій в області 

прийняття рішень - політичних, стратегічних і тактичних. Їх виконання і за-

безпечення оперативного управління дозволяє оцінити доцільність створення 

тих чи інших проектних команд. 

Розвиток проекту в турбулентному зовнішньому середовищі відбуваєть-

ся в умовах великої кількості перешкод, які негативно відображаються на 

комунікаціях проекту. Отримання позитивного ефекту від використання 

подібних термінів КП, КУП, КМП, і т.д., можливі тільки в умовах їх жорсткої 

формалізації і внесення до словника проекту. 

Е.В. Власенко, В.А. Власенко 

Управление проектами и программами как научная специальность: 

анализ современного состояния и тенденций на примерах диссертацион-

ных исследований в различных регионах 

 

В работе представлен историко-системологический анализ процессов 

развития научных исследований в области управления проектами и програм-

мами на примерах диссертационных работ, выполненных в странах, находя-

щихся в фазе информационного общества, и странах с переходной экономи-

кой. Описаны методики исследований, основанные на лексемно-структурном 

(семантическом) анализе, таксономии и классификации тематики работ, 

определены тенденции в интегрально-хронологическом, предметно-

аппликационном и проектно- (объектно-) методологическом доменах на вре-

менных отрезках последней четверти ХХ в. – первой декады ХХІ в. на основе 

анализа пяти баз данных глобального и регионального масштабов. Сформу-

лированы перспективные направления исследований в области управления 

проектами и программами в различных прикладных областях как субдисцип-

лины системотехники.  

Процессы глобализации и регионализации в различных отраслях опира-

ются на комплексные программы координации проектов и развития произво-

дительных сил в экономике, технике, технологии, научных исследованиях и 

социально-политической сфере. Развитие и управление этими программами 

также опирается на методы системного проектирования и составляет значи-

тельный системологический сегмент современной теории и практики управ-

ления проектами и программами (УПП) [1, 2, 3 и др.]. Объективной характе-

ристикой состояния любой науки, в т. ч. и УП, является уровень и тренды 

публикаций и диссертационных работ как ее квалификационных индикато-

ров.  

Целью данного доклада является представление методик и некоторых 

результатов историко-системологического анализа направлений и тенденций 

развития исследований в области УПП в основных областях деятельности. 

Анализ основан на статистико-библиографическом обзоре, таксономии и 

классификации, проводимом на основе информационно-поискового тезауру-

са публикаций диссертационных работ, формируемого методами современ-

ной информатики и структурной лингвистики – семантическим анализом и 
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описанием объектов поиска в структурах типа «класс – кластер – лексема – 

гипероним – гипоним – объект».  

В докладе описываются методики проектирования таксономии и клас-

сификации тематики и семантических структур диссертаций, представляются 

интегрально-хронологические тренды исследований в области УПП, выпол-

ненных в различных регионах – Америка (США, Канада, Пуэрто-Рико), За-

падная и Северная Европа (ЕС – Великобритания, Бенилюкс, Скандинавия), 

ЦВЕ-регион (Польша, Украина), Юго-Восточно-Азиатский регион (Австра-

лия, Новая Зеландия, Гонконг, Филиппины). Исследованияпроведенынаосно-

веспециализированныхгипертекстовыхкартотекописанийдиссертацион-

ныхработ – фреймов, разработанныхавтораминаосновебазданных: ProQuest 

DataBase_Project & ProgramManagement Dissertations; British Library Data-

Base_Project & ProgramManagement United Kingdom Universities Dissertations; 

Australian Digital Theses Program Data Base_Project & Program Management 

Australian Union Universities Dissertations, The Networked Digital Library of 

ThesesandDissertations; Nauka-Polska, информационныхфондовНБУим. В. И. 

Вернадского по специальности ВАК Украины 05.13.22 «Управление проек-

тами и программами» [4]. Общий объем выборки анализа составил 1089 ра-

бот (по 311 вузам из 18 стран). Базовым временным периодом анализа вы-

бран интервал 2000..2010 г.г., однако анализ работ в Великобритании и Ав-

стралии – на интервале 1970..2010 г.г. с представлением таксонов 1990..2010. 

Таксономия проведена в направлениях (в скобках – коды таксонов): – инте-

грально-хронологической локализации (ICL-2000..ICL-2010 или ICL-

1990..ICL-2010); – предметно-контекстная (аппликационная) классовая лока-

лизация (PKL-1..PKL-9); 

 – проектно-(объектно-)методологическая классовая локализация (PML-

1..PML-7). 

Методика проектирования ИПТ основывается на представленных в до-

кладе обобщенных схемах создания картотек специализированных баз дан-

ных, концептуальной структуре информационной системы, обобщенных 

структурах процессов верификации, основанной на оценках межкластерной 

корреляции структур типа «лексемный кластер – гипероним» и межклассо-

вой корреляции структур «класс – лексема – гипероним». Полученные ре-

зультаты открывают определенные перспективы в проектировании ИПТ и 

реализации методов инженерии информации и знания в задачах мета-

проектирования средств УП в контексте анализа и оценки их иновационно-

сти. 

Во второй части доклада описываются интегрально-, регионально- и ин-

ституционально-хронологические тренды с представлением методики оценки 

межклассовой корреляции таксонов на основе оценки матриц принадлежно-

сти объектов анализа различным предметно-контекстовым и проектно-

(объектно-) методологическим классам. Определены ведущие институции, 

занимающие лидирующие позиции в активности проведения исследований и 

области их научных тематических преференций.  
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В третьей части доклада представляются выводы и перспективы даль-

нейших исследований, среди которых указывается на обоснованную необхо-

димость развития методик мета-моделирования и мета-проектирования 

средств информационно-коммуникационной поддержки управления проек-

тами, в частности, международных, и мультипроектных программ, в особен-

ности, в сферах информационных систем, экологии и инновационных изде-

лий и технологий. 

О.С. Войтенко 

Інформаційна взіємодія зацікавлених сторін в проектах розвитку 

 

На сьогоднішній день організації усвідомлюють необхідність викори-

стання ефективних інструментів, моделей та методів управління зацікавле-

ними сторонами для успішного виконання проектів розвитку. Одним з чин-

ників, які знижують ефективність та успішність проектів розвитку є недоско-

нале управління зацікавленими сторонами: їх взаємодією, інформованістю, 

чітким спрямуванням відповідно до стратегії тощо. В зв’язку з цим, на пер-

ший план постають проблеми ефективної взаємодії із зацікавленими сторо-

нами проекту. Фахівець з управління проектами, як особа, відповідальна за 

таку взаємодію, повинен чітко розуміти яким чином будувати стратегію та 

тактику роботи із зацікавленими сторонами. Одними з типових питань, які 

постають в процесі виконання проекту, є визначення характеру та ступеню 

впливу зацікавлених сторін на успішне виконання проекту, виходячи з 

відповідних «проблемних» ситуацій. 

Однією з причин недосконалого управління зацікавленими сторонами є 

нестача інформації про стан ситуації в умовах неконтрольованого і мінливого 

зовнішнього середовища. Відсутність достатніх знань про проект та 

відповідної ситуації, щодо якої ухвалюється рішення, не є єдиною невизна-

ченістю, обумовленою суб'єктивними причинами. Також можна виділити не-

визначеність цілей розвитку ситуацій і критеріїв вибору управлінського 

рішення. Як правило, незадоволеність поточним станом проекту усвідом-

люється суб'єктом управління, але його уявлення про причини і можливі спо-

соби зміни ситуації розмиті, нечіткі та суперечливі. Формалізація нечітких 

уявлень – одна з головних задач, яку треба вирішувати при розробці моделей 

і методів прийняття рішень. 

Модель прийняття зацікавленою стороною рішень можна визначити 

наступним чином: зацікавлена сторона прагне вибрати найкращу в рамках 

наявної в неї інформації альтернативу. При цьому, в модель прийняття 

рішень входить, як мінімум множина альтернатив, з якої робиться вибір, а 

також очікування сторони на цій множині. 

Ситуацію, в якій виявилися зацікавлені сторони (склад зацікавлених 

сторін, безліч їх стратегій) можна визначити як загальне знання, тобто ситу-

ація відома всім зацікавленим сторонам. Однак, на практиці, уявлення за-

цікавлених сторін розрізняються. Наприклад, зацікавлені сторони розуміють 

гру по-різному, але саме це різне розуміння є загальним знанням. 
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Слід зазначити, що інформацію можна розглядати як об'єкт управління, 

а не як засіб управління. Тобто, зацікавлена сторона може сформувати у опо-

нентів ту або іншу структуру інформованості (з деякої безлічі структур). 

Основою для ефективного управління зацікавленими сторонами в про-

ектах розвитку, а отже і інформаційного управління – інформованістю по-

винна бути чітко визначена структура інформованості по проекту (загальне 

знання). Таким чином можна не тільки запобігти виникненню проблемних 

ситуацій в ході виконання проекту, але і передбачити ефективне вирішення 

проблемних ситуацій, що виникли. Для цього необхідно забезпечити вико-

нання наступних положень: 

- всі інтереси/цінності зацікавлених сторін повинні бути задокументо-
вані; 

- використання кращого досвіду (можливо використання аналогів, баз 
знань, когнітивних моделей управління проектами); 

- чітко визначені місія, устав проекту; 
- використання інформаційних технологій управління проектами за до-

помогою яких чітко визначені основні елементи проекту: OBS, WBS, RBS, 

DBS тощо; 

- повне залучення ключових зацікавлених сторін в інформаційну 
взаємодію проекту; 

визначення плану управління ризиками та процедури управління 

змінами в проекті. 

Н.О. Геращенко 

Використання ціннісного підходу при формуванні цілей проектів 

соціального розвитку 

 

Формування цілей проекту є основою для досягнення успіху проекту.  

В даних тезах розглянуто вирішення завдання дисертаційного дослі-

дження «Методи та моделі управління проектами соціального розвитку» - 

формування цілей проектів соціального розвитку. 

Підхід базується на попередньому етапі дослідження, коли було визна-

чено наступне: 

- особливості проектів соціального розвитку (а саме некомерційна цін-
ність, та складність при вимірюванні результатів проекту); 

- нечітко визначені інтереси зацікавлених сторін проекту; 
- необхідність пошуку «компромісу» між «можливостями» (глобальні 

цілі розвитку суспільства), що створює соціальний проект та «обмеженнями» 

(обмежені ресурси, зовнішнє середовище) проекту (рис.1). 

 
Рис. 1 Цілі проекту соціального розвитку 

Можливості 

Обмеження 

ЦІЛІ ПРОЕКТУ 
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При розробці підходу до формування цілей проекту соціального розвит-

ку було використано системний підхід (проект як система взаємопов’язаних 

елементів, зацікавлені сторони проекту, що чинять вплив на досягнення успі-

ху проекту) та філософію японської системи знань Project and Program 

Management P2M (ціннісний підхід). 

Таким чином, було сформульовано наступні кроки для формування ці-

лей проекту соціального розвитку: 

1. Визначити зацікавлених сторін проекту (донор, держава, суспільство, 
бенефіціари, підрядники). 

2. Визначити їхні «цінності», «цілі», «результати», «критерії ефективно-
сті». 

3. Визначити «важливість» кожної зацікавленої сторони проекту (вплив 
зацікавленої сторони на результати проекту). 

4. Визначити «пріоритет результатів» для кожної зацікавленої сторони 
проекту. 

5. Розрахувати «важливість результату» (як добуток показника важливо-
сті зацікавленої сторони на пріоритет результату). 

6. Визначити заходи, які необхідно здійснити для досягнення результату 
та «вартість заходів». 

7. Визначити «вартість результату». 
8. Співвіднести «вартість результату» та «важливість результату» - ви-

значити перелік результатів з найбільшим значенням показника «важливість 

результату». 

9. Одержуємо перелік «результатів» проекту, що за умови обмеженого 
бюджету проекту задовольнить зацікавлених сторін проекту найбільшою мі-

рою. Відповідно, можемо визначити цілі проекту соціального розвитку. 

Логіку підходу можна відобразити у вигляді наступної схеми (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Формування цілей проекту соціального розвитку 

Таким чином, у першому наближенні, запропоновано вирішити задачу 

формування цілей проекту соціального розвитку. 
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Наступним кроком дослідження є розробка математичної моделі підхо-

ду. 

М.І.Гиба  

Особливостіформування стратегічного портфеля проектів розвитку 

торгових мереж 

 

Формування стратегічного портфелю підприємства, що відображає 

по суті планування діяльності підприємства на перспективу, є складним 

багатоступеневим процесом, котрий здійснюється в рамках змінного ото-

чення, під впливом різноманітних зовнішніх факторів. Конкурентні умови 

ринкової економіки змушують топ-менеджмент організацій виважено та 

науково обґрунтовано будувати свою інвестиційну стратегію, спрямовану 

на досягнення максимального економічного ефекту від підприємницької 

діяльності.  

Якправило,управлінські рішенняприймаютьсявумовахвисокої неви-

значеності, при дефіциті інформації, особливо, коли це стосується розро-

блення довгострокових стратегій. Та, навіть за таких умов, ігнорування 

аналізу можливих напрямків розвитку підприємства приводить до того, 

що підприємство стає неготовим до повної реалізації своїх можливостей, 

терпить крах під впливом будь-якої, навіть не значної загрози.  

Звичайно, світ бізнесу занадто складний, щоб бути адекватно описа-

ним у межах будь-якої моделі. Але, як івідмова від аналітичних моделей 

та аналізу взагалі, застосування лише власного досвіду та «здорового глу-

зду», так і проектування бізнесу через складні системи взаємопов’язаних 

моделей, що вимагають значних затрат часу на збір та обробку інформа-

цію і призводять до зволікання з прийняттям управлінських рішень, - є 

однаково хибними при виборі управлінських стратегій.  

Вироблення стратегії розвитку компанії передбачає певну послідов-

ність управлінських операцій та процедур від виникнення бізнес-ідей до 

формування інвестиційного портфеля підприємства, який дозволяє найви-

гіднішим для організації способом досягти поставлених цілей. Такий під-

хід дає можливість керівництву перевести очікування (мрії) щодо майбу-

тнього компанії в площину реальної оцінки, перейти від суб’єктивних су-

джень до об’єктивних оцінок.  

При побудові прогнозів можливого розвитку подій у середовищі під-

приємства оцінюються задані параметри інвестиційних проектів, розрахо-

вуються можливі наслідки для підприємства в разі впровадження кожного із 

них та відбираються найоптимальніші проекти, який формують стратегічний 

портфель проектів підприємства. Прогнозування поведінки проектів, що вхо-

дять до складу портфеля, відбувається в умовах як нестабільного зовнішньо-

го середовища, так і реакції підприємства в рамках цього середовища. Цей 

процес завжди пов’язаний із прийняттям певних допущень та обмежень за 

невизначеності стану, в якому відбуватиметься реалізація проекту. Тому, при 
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розробці проектів важливим є застосування наукових підходів, які дозволя-

ють підвищити точність прогнозів.  

Сьогодні більшість науковців схиляються до того, що саме комбіна-

ція методів може бути найбільш адекватним способом відображення нас-

лідків прогнозування розвитку бізнесу. Використання окремих методів у 

певній послідовності зі встановленням чітко визначених взаємозв’язків 

між ними вимагає застосування системного підходу, що дає можливість  

об’єктивно оцінити проектне середовище розвитку торгових мереж, вра-

хувати наявні ресурси та обмеження, сформулювати та проаналізувати 

варіанти рішень і вибрати серед них найбільш оптимальний. 

Таким чином, процес розвитку торгових мереж передбачає здатність 

вибору між альтернативними можливими сценаріями. Формування сцена-

ріїв починається із визначення мети і стратегічних пріоритетів розвитку 

підприємства і формалізується у вигляді проектних пропозицій. Оцінка 

витратної-дохідної частини, складання календарного плану виконання 

проектних пропозицій дозволяє перевести їх в конкретні проекти. Комбі-

нація проектів зі всієї допустимої множини проектів формує альтернати-

вні сценарії розвитку підприємства. Вибір найкращого варіанту розвитку 

підприємства здійснюється за умови максимізації сумарного приросту 

капіталу від реалізації інвестиційних проектів із врахуванням корпорати-

вного ефекту від вкладення інвестицій. 

Оскільки, проектування розвитку мережі часто здійснюється в рамках 

існуючої мережі, оцінка ефективності планованого інвестиційного портфеля 

підприємства не можлива без врахування впливу на існуючі виробничі прое-

кти підприємства. В той же час специфіка портфеля проектів розвитку торго-

вих мереж, вихідною умовою якого є високий ступінь зв’язків між елемента-

ми, визначає більшу складність даного процесу. Тому питання ефективного 

інвестиційного портфеля проектів розвитку торгових мереж, який прийма-

ється до впровадження на підприємстві, повинне вкладатись в вище поняття 

ефективності мережі і передбачити комплексну оцінку наявних та планова-

них проектів підприємства.  

Результатом розробки стратегічних управлінських рішень є сформо-

ваний портфель інвестиційних проектів підприємства, реалізація якого 

повинна забезпечити максимальний економічний ефект для підприємства в 

межах прийнятого рівня ризику. 

О.М. Гладка 

Експериментальне дослідження релевантності моделі прийняття 

стратегічних віхових рішень для різних етапів проекту девелопменту 

нерухомості 

 

Для прийняття стратегічних рішень автором було побудовано узагаль-

нену модель оцінювання цінності проміжної конфігурації продукту проекту 

для зацікавленої сторони.  
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Наступним важливим кроком стало визначення самих критеріїв, за яки-

ми буде здійснюватись оцінка. Оскільки від цього буде залежати якість ін-

формації для прийняття стратегічних віхових рішень.  

Відомо, що сьогодні умови розробки і ухвалення рішень об'єктивно 

ускладнюються необхідністю перегляду постійно зростаючих обсягів інфор-

мації в обмежений час в умовах невизначеності обстановки. Вихідна інфор-

мація, що використовується при цьому, характеризується неточністю, непов-

нотою і суперечністю, що ускладнює ухвалення рішень. 

У той же час, рішення, що приймаються в процесі реалізації проектів де-

велопменту нерухомості, мають бути обґрунтованими і забезпечувати мак-

симальну задоволеність власника та інших зацікавлених сторін проекту. 

Керівництво компанії та всі учасники проекту повинні розуміти яким 

чином проект, що реалізується чи планується реалізувати, пов’язаний із ро-

звитком компанії, як його результати вплинуть на показники її діяльності. 

Повинно формуватись «бачення» проекту  усвідомлюватись його цінність 

та задум, оскільки саме «бачення» є джерелом системи цілей, що постійно 

розвивається, та, відповідно, інструментів ціледосягнення.  

Стратегічне управління проектами компанії доцільно будувати на си-

стемі збалансованих показників. 

Даний метод відноситься до так званих мішаних методів оцінки ефек-

тивності. В основі системи лежить принцип, який передбачає, що управління 

за допомогою лише фінансових показників не дає достатньої інформації для 

прийняття правильних і своєчасних управлінських рішень. 

Система збалансованих показників переводить місію і стратегію ком-

панії в систему чітко поставлених цілей і завдань, а також показників, що 

визначають ступінь їх досягнення в рамках чотирьох проекцій:  

 фінанси («як оцінюють компанію інвестори?»);  

 клієнти («як оцінюють компанію клієнти?");  

 внутрішні бізнес-процеси («які процеси дозволять компанії реалізува-
ти конкурентні переваги?");  

 навчання і зростання («які можливості існують для зростання і ро-
звитку компанії?").  

Систему збалансованих показників було покладено в основу методології 

проактивного управління розвитком організацій. Дана методологія є вельми 

актуальною в сучасних умовах функціонування організацій і, зокрема, для 

тих, що реалізують проекти девелопменту нерухомості. Оскільки управління 

ними здійснюється в умовах значної невизначеності. 

Автором було запропоновано математичну модель прийняття стратегіч-

ного рішення у вісі проекту девелопменту нерухомості. Для здійснення 

оцінювання ступеню значимості ознаки y  пропонується залучити в якості 

експертів топ-менеджерів компанії-власника проекту девелопменту нерухо-

мості. Зокрема, це можуть бути представники структурних підрозділів згідно 

чотирьох проекцій системи збалансованих показників:  
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 фінанси  провідні фінансові менеджери;  

 клієнти  провідні менеджери з маркетингу;  

 бізнес-процеси  провідні менеджери зі стратегічного розвитку;  

 навчання та зростання  провідні менеджери з управління персона-

лом. 

Доцільно залучати до оцінювання не менше двох представників за 

кожним напрямком з метою зниження суб’єктивності оцінки. 

В цьому випадку кількість експертів складе вісім чоловік: 
 821 ,...,, xxxX  . 

У кожній стратегічній вісі необхідно здійснити вибір між трьома аль-

тернативами: продавати продукт проекту, продовжувати проект чи заморози-

ти його 
 FCS zzzZ ,, , де індекси S, C та F означають: S (sell) – продаж, C 

(continue) – продовження, F (freeze) – заморожування відповідно. 

Для визначення релевантності моделі прийняття стратегічних віхових 

рішень в проектах девелопменту нерухомості було проведено її експеримен-

тальне дослідження для різних етапів проекту. 

В результаті дослідження було визначено певні закономірності по-

ведінки моделі, оптимізовано системи критеріїв для кожної стратегічної віхи 

та з’ясовано ставлення представників девелоперських компаній до розробле-

ного інструменту прийняття стратегічних віхових рішень. 

Е.А.Глушенок 

Разработка стратегии несилового взаимодействия с заинтересован-

ными сторонами в управлении инвестиционно-строительными проек-

тами 

 

Проект всегда испытывает на себе влияние разного рода экономических, 

социальных и политических процессов, происходящих на ынке и внутри 

компании. Иногда это влияние столь велико, что может поставить под угрозу 

успешную реализацию проекта. При планировании необходимо иметь четкое 

представление о том, с кем и с чем компания может столкнуться при реали-

зации проекта. Крайне важным является на ранних стадиях проекта опреде-

лить заинтересованные стороны и при выявлении возможных проблем разра-

ботать план предупреждающих мероприятий. Обычно заинтересованные 

стороны находятся внутри компании и могут представлять внутренних кли-

ентов, менеджмент, сотрудников, администраторов и т.п. У проекта также 

могут быть и внешние заинтересованные стороны, в т.ч. поставщики, инве-

сторы, общественные группы, государственные органы. К сожалению, чаще 

всего главную роль здесь отводят заинтересованным сторонам внутри ком-

пании или организациям (лицам), непосредственно связанным с проектом. 

При планировании инвестиционно-строительных проектов нельзя забывать о 

такой важной составляющей, как житили того района (улицы, города, регио-

на и пр.), где планируется строительство. Этофизические и юридические ли-

ца, интересы которых могут быть затронуты проектом, и/или которые выра-
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жают заинтересованность в участии в обсуждении экологических и/или со-

циально-экономических аспектов проекта. 

В Украине застройщики решают вопросы взаимодействия с обществен-

ностью через проведение общественных слушаний. К сожалению, этот меха-

низм не работает так эффективно, как это необходимо. В результате проведе-

ния экспертного опроса было выявлено, что причинами такой ситуации яв-

ляются: 

 низкая социальная активность жителей; 

 отсутствие механизмов воздействия общественного мнения на градо-
строительную политику; 

 непрезентативное представление общественности на слушаниях; 

 наличие разных интересов на площадках будущего строительства; 

 отсутствие четкого механизма проведения слушаний; 

 формальное отношение к проведению слушаний 

  использование общественных слушаний отдельными группами для 

получения прибыли и самопродвижения; 

 проведение общественных слушаний без предварительного выстраи-
вания коммуникаций с населением. 

Альтернативой неэффективным методам, применяемым сейчас для вза-

имодействия с общественностью, может стать стратегия, построенная на 

принципах несилового взаимодействия. Взаимодействие с заинтересованны-

ми сторонами должно начинаться на ранних этапах разработки проекта и 

продолжаться в течение всего срока его реализации. Основными принципами 

взаимодействия с заинтересованными сторонами являются: 

 диалог с заинтересованными сторонами, как один из важнейших ас-
пектов гражданской ответственности бизнеса; 

 содержательные консультации с потенциально подпадающими под 
воздействие проекта сторонами;  

 наличие процедуры или механизма, позволяющего населению пода-
вать замечания или жалобы; 

 систематическая идентификация заинтересованных сторон; 

 уделение особого внимания затронутому населению и уязвимым 
группам. К таким группам относятся малообеспеченные слои населения и 

иные незащищенные группы, благополучие которых может быть нарушено 

при реализации проекта; 

 вовлечение затронутых и заинтересованных сторон в процесс обсуж-
дения без манипуляций, вмешательства, принуждения или запугивания, на 

основе своевременной, относящейся к делу, понятной и доступной информа-

ции, в культурно приемлемой форме. 

Характер и систематичность взаимодействия с заинтересованными сто-

ронами варьируются в зависимости от особенностей проекта, рисков и по-

следствий для населения, уязвимости окружающей среды и степени вызыва-

емого проектом интереса со стороны общественности. 
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Для выявления заинтересованных сторон предлагается метод, суть кото-

рого состоит в идентификации заинтересованных сторон с помощью специ-

ально разработанных критериев и в последующем анализе их интересов, 

ожиданий и опасений, связанных с намечаемой деятельностью. Это могут 

быть такие критерии, как: 

 ответственность: осуществление проекта может привести к возникно-
вению юридических, финансовых или иных обязательств Компании перед 

данной социальной группой; 

 влияние: данная социальная группа может оказать существенное вли-
яние на процесс реализации проекта; 

 партнерство: возможности построения партнерских отношений между 
Компанией и социальной группой; 

 зависимость: реализация проекта окажет значимое воздействие на 
данную социальную группу, в том числе может затронуть жизненно важные 

интересы ее представителей; 

 представительность: право отдельных групп представлять свои инте-
ресы в отношении данного проекта, закрепленное законодательно или обу-

словленное традициями или культурными особенностями; 

 проявление интереса: группа или лица, в том числе не затронутые 
проектом напрямую, проявляют интерес к проекту. 

Инвестиционные проекты в процессе реализации могут вызывать разно-

гласия и провоцировать потенциальные конфликты между Компанией-

застройщиком и общественностью. Для профилактики и своевременного раз-

решения возможных конфликтов необходимо сформировать механизм рас-

смотрения жалоб и обращений граждан. 

Также необходим постоянный мониторинг процесса взаимодействия 

Компании-застройщика с различными группами заинтересованных сторон. 

Краткие обзоры целевой активности (круглые столы, встречи с общественно-

стью, публикация в СМИ и пр.), положительные примеры и проблемные во-

просы в стадии решения, необходимо размещать в открытом доступе. 

Для общественности должны быть предусмотрены простые способы по-

дачи комментариев и замечаний по обсуждаемому вопросу (например «горя-

чая телефонная линия», Интернет и другие способы). Эти способы необхо-

димо обсудить с заинтересованными сторонами, сделав их максимально до-

ступными для всех участников процесса. 

П.С. Гомма 

Умови появи та розвитку інноваційних проектів в організаціях 

 

Дуже велика кількість підприємств і організацій декларують свою спря-

мованість на інноваційні проекти при цьому не створюючи умов не тільки 

для інноваційної діяльності, а навіть і для розвитку та впровадження окремих 

проектів.  
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Велика кількість підприємств та організацій відрізняються значним 

впливом чиновників на прийняття рішень. А відповідно і викривленням по-

чаткової логіки інноваційного розвитку, як такої, непорозумінням і виник-

ненням так званого «шуму» при передачі інформації з одного рівня на інший. 

Це зумовлює негативний вплив, не тільки на появу, а також і на впроваджен-

ня будь-яких інноваційних проектів. Інноваційні проекти умовно можна роз-

ділити на наступні групи: продуктові, технологічні, організаційні, управлін-

ські, маркетингові тощо. Варто зазначити, що інноваційні зміни, які прово-

дяться в одній з цих груп, дуже часто мають значний вплив також і на інші 

групи, створюючи інноваційні ланцюжки і інноваційні мережі. Таким чином 

при реалізації проекту поділ їх на групи майже зникає, але певна з них може 

грати головну роль в тому сенсі, що вона виражатиме вихідну ідею іннова-

ційного розвитку. Для вирішення проблеми впливу чиновників необхідно 

зменшувати кількість ланцюжків прийняття рішень до як найменшого, на-

приклад наділяти структурні одиниці підприємств компе–тенціями оцінки, 

прогнозування і аналізу власних дій. 

На відміну від інноваційних проектів державного рівня, які визначають 

стратегії розвитку інноваційної діяльності і створюють їм сприятливі умови, 

інноваційні проекти рівня підприємств і організацій повинні бути значно 

більш конкретні і в певній мірі набагато більш визначені, з одного боку, а з 

іншого боку не тільки допускають, але й вимагають проведення набагато 

більш ретельного і формалізованого техніко-економічного обґрунтування для 

їх подальшого розвитку і впровадження. 

В організаціях та підприємствах з високим потенціалом виробляти інно-

ваційні проекти, співробітники повинні бути добре проінформовані про по-

точні проекти та програми всіма наявними засобами, такими як презентації, 

пошта, Інтранет, внутрішні публікації, відео тощо. Також співробітники не 

повинні відчувати власну повну ізоляцію від тих областей діяльності до яких 

вони самі не відносяться, зокрема до управління організацією – особливо ко-

ли справа стосується нових ідей і стурбованості існуючим ходом речей. Як-

що в організації створений сприятливий інноваційний клімат, співробітники 

отримують можливість мислити різносторонньо, змінювати «священні тра-

диції», не остерігаючись бути осміяними.  

Успіх інноваційної діяльності в організації можливий за умови предста-

влень, оглядів і винагородження, не тільки успішних інноваційних ідей та 

проектів, а й заохочення будь-яких інноваційних спроб. Це може використо-

вуватися як стимулятор діяльності вже існуючих співробітників, а також для 

залучення нових високообдарованих людей для подальших інноваційних ро-

зробок.  
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И.А. Гордеева  

 

Характеристики адаптационной способности проектно-

ориентированной организации 

 

Под адаптационной способностью проектно-ориентированной организа-

ции понимают способность проекта активно приспосабливаться к условиям 

внешней и внутренней среды.  

Какие же характеристики и параметры определяют адаптационную спо-

собность проектно-ориентированной организации?  

В соответствии с жизненным циклом развития организаций, адаптаци-

онная способность проявляется в соотношении двух характеристик – гибко-

сти и управляемости. По мере старения организаций соотношение изменяет-

ся – управляемость растет, а гибкостьуменьшается. Период молодости ха-

рактеризуется высокой адаптивностью и низкой управляемостью (в силу 

низкой компетенции менеджеров и технологической зрелости организации в 

целом). Период расцвета и зрелости – высокая гибкость и управляемость од-

новременно. Такая организация может изменить направление своего разви-

тия и обеспечить эти изменения необходимыми ресурсами, управляя, таким 

образом, тем, что она стремится осуществить. Старость характеризуется вы-

сокой управляемостью и недостаточной гибкостью и не успевает своевре-

менно реагировать на вызовы рынка, внешние изменения и адаптироваться к 

ним 

К. Камерон и Р. Куин, также выделяют, как один из критериев эффек-

тивности организаций шкалу гибкость, дискретность, динамизм, от критери-

ев, акцентирующих стабильность, порядок и контроль. Континуум этого из-

мерения простирается от организационной многогранности и пластичности 

на одном краю до организационной неколебимости и долговечности на дру-

гом.  

Однако, определения: «гибкость» и «стабильность» как характеристики 

состояния и поведения проектно-ориентированной организации, в данном 

случае представляются достаточно абстрактными, а, значит, требуют уточне-

ния. 

Гибкость К. Камерон и Р. Куин характеризуют, как необходимое пове-

дение для организации, результатом деятельности которой является продукт 

проекта с высокой инновационностью. А стабильность необходима там, где 

низкая инновационность и стандартная продукция.  

Это утверждение не вызывает отторжения. Не всем же организациям 

необходима высокая гибкость: каким-то она нужна больше, каким-то мень-

ше. То есть некоторые организации считаются эффективными, если они 

склонны к переменам, отличаются адаптивностью и органической цельно-

стью, например, в таких фирмах, как Microsoft или Nike, ни ассортимент 

продукции ни организационная форма слишком долго не стоят на месте. 

Другие организации рассматриваются эффективными, если они стабильны, 
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предсказуемы и механически целостны. Например, большинство университе-

тов, правительственные органы характеризуются долговечностью и могуще-

ственной незыблемостью как по структуре, так и по конечным результатам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что чем выше инновацион-

ность реализуемого продукта проекта, тем большая гибкость необходима 

проектно-ориентированной организации, чтобы адаптироваться к внешней 

среде. 

Можно представить следующую последовательность видов организаци-

онной культуры, ориентированных по возрастающей на инновационность: 

иерархическая, рыночная, клановая и адхократическая. 

Эта последовательность также подтверждается в классификации пред-

почтительной организационной культуры по уровням инновационности реа-

лизуемого продукта проекта:  

- для мельчайших инноваций (в которых для реализации новшества ис-

пользуется готовое изделие, а изменения в системе локальны) предпочти-

тельной является иерархическая организационная культура; 

- для мелких инноваций (в которых для реализации новшества использу-

ется модификация известного решения и изменяется один частично элемент 

системы) предпочтительными являются рыночная и клановая организацион-

ные культуры; 

- для средних инноваций (в которых для реализации новшества кон-

струкция применяется по новому и изменяется один элемент системы полно-

стью, а другие частично) предпочтительными являются клановая и адхокра-

тическая организационные культуры. 

В данном исследовании не рассматриваются проекты IV и V уровней 

инновационности, так как по таким проектам нет доступных статистических 

данных и реализуются они крайне редко. 

В теории управления под гибкостью понимают свойство системы изме-

нять цель и параметры функционирования в зависимости от условий функ-

ционирования (адаптация) или состояния подсистем (живучесть). Под живу-

честью понимают способность изменять цели и параметры функционирова-

ния при отказе и (или) повреждении элементов системы. Однако «изменение 

цели функционирования» практически невозможно для деятельности про-

ектно-ориентированной организации, это определяется спецификой ее дея-

тельности, так как цель проекта – это реализация проекта с характеристика-

ми, заданными заказчиком.  

Гибкое управление обеспечивает возможность изменения функций и 

структуры системы (реконфигурации) и/или ее параметров. Таким образом, 

можно говорить о том, что гибкость определяет способность проектно-

ориентированной организации изменять намеченный вначале путь решения 

задачи (план реализации проекта), если он не удовлетворяет тем условиям, 

которые постоянно вычленяются в ходе ее решения и которые не удалось 

учесть с самого начала.  
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Также «гибкость системы» определяется, как способность системы, под-

вергнутой некоторому воздействию, изменять свое состояние в пределах, 

обусловленных критическими значениями параметров системы. Гибкость 

проектно-ориентированной организации может обеспечиваться восприимчи-

востью к технологическим изменениям, характером отношений, как в коман-

де проекта, так и с внешней средой и т.д. 

Как следует из проведенного анализа, наиболее желаемым является 

нахождение на стадиях расцвета и зрелости жизненного цикла организации. 

Стадию развития организации определяет уровень технологической зре-

лости. Технологическая зрелость – это мера готовности предприятия к эф-

фективному управлению своей деятельностью и развитием на основе проект-

ного подхода. Из приведенного определения следует, что технологическая 

зрелость рассматривается как потенциал развития организации. Чем выше 

технологическая зрелость, тем выше потенциал организации для изменения 

или другими словами для реализации гибкости. 

Под адаптационным потенциалом проектно-ориентированной организа-

ции будем понимать степень ее скрытых возможностей включаться в новые 

непостоянные условия окружающей среды. Под возможностями имеется в 

виду то, что может возникнуть и существовать при определенных условиях; 

то, что может из потенциального воплотиться в реальное и стать действи-

тельным. 

Адаптация невозможна без управления с обратной связью. Адаптацион-

ное управление с обратной связью строится на основе прогнозирования в са-

мом процессе управления, исходя из информации о текущем и прошлых со-

стояниях системы и воздействии на неё окружающей среды. Таким образом, 

создаются условия для заблаговременного приготовления к «нежелатель-

ным» ситуациям, учета положительных и отрицательных последствий, а так-

же вмешательства в процесс развития событий и контроля над ним. 

Управление процессом необходимо вести не по отклонению параметра, 

как это принято в экономике (например, таблицы Шухарта), а по интенсив-

ности его изменения во времени, т.е. скорости. Сигнал, пропорциональный 

скорости, формирует управляющее воздействие на управляемую систему в 

качестве обратной связи. Скорость можно рассчитать, как первую производ-

ную по времени от отклонения какого-либо параметра состояния объекта ис-

следования как системы. Управление по отклонению параметра приводит к 

разрушению системы. 

Также не маловажным является то, что все характеристики и параметры 

адаптационной способности проектно-ориентированной организации явля-

ются взаимосвязанными и оказывают влияние друг на друга. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что адаптацион-

ную способность проектно-ориентированной организации характеризуют 

гибкость (как способность к изменениям) и управляемость, а основными их 

параметрами можно считать: потенциал (как меру готовности к изменениям 

или другими словами набор сил для изменений), возможности абстрактные и 
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реальные и скорость обратной связи (как быстрота реагирования на возму-

щающие воздействия). 

В.В. Гоц 

Доверие как инструмент повышения эффективности организаци-

онных изменений 

 

Все организации за время своего существования подвергаются измене-

ниям. Иногда эти изменения несущественны, а иногда - носят глобальный 

характер. Последние становятся предметом программы организационного 

развития. Помимо пользы, которую они могут принести организации, они в 

первую очередь приносят нестабильность. Для ее снижения, и в последствии 

достойного преодоления, необходим запас прочности, который включает в 

себя уровень доверия в организации. 

Доверие – этоготовность субъекта доверия войти в зависи-

мость/положиться на объект доверия. Основой для доверия есть информация 

об объекте доверия, которая воспринимается субъектом доверия как истин-

ная. 

Вера – признание чего-либо истинным без предварительной фактиче-

ской или логической проверки, в силу внутреннего, субъективного убежде-

ния, которое не нуждается для своего обоснования в доказательствах (хотя 

иногда и подыскивает их). 

Основные деструкторы, которые имеют место в программах организа-

ционных изменений при низком уровне доверия это: 

 Непонимание. Неверное восприятие информации сотрудниками 

 Страх того, что организационные изменения будут негативными 

 Перевес личных целей и ценностей сотрудников над целями и ценно-

стями организации в целом 

Высокий уровень доверия в состоянии повлиять существенно повлиять 

на эффективность программы организационного развития (как на затраты на 

реализацию программы так и на ее результаты). 

Влияние доверия на затраты на внедрение организационных изменений 

проявляется таким образом: 

 Уменьшение времени на согласование необходимых изменений, 
средств и планов по внедрению изменений 

 Уменьшение времени на внедрение самих изменений из-за уменьше-
ние сопротивления сотрудников организации 

 «Стабилизация» организации после внедрения изменений происходит 
значительно быстрее 

 Получение быстрой и адекватной обратной связи о программе органи-
зационного развития 

 Снижается стоимость противорисковых мероприятий 

Влияние доверия на результаты внедрения организационных изменений 

проявляется таким образом: 
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 Лучшее «принятие» организацией изменений – риск отторжения из-

менений (сопротивление персонала) минимизируется 

 Повышается мотивация сотрудников 

 Организационные изменений приносят те изменения, которые дей-
ствительно нужны организации 

Для построения доверия в организации можно использовать следующую 

модель 

 
Рис.1. Схема построения доверия 

Уровень доверия в организации зависит от ценностей, норм и правил ко-

торые существуют в организации. Если они базируются на трех основных 

принципах: результативность, порядочность и проявление заботы – доверие 

возрастает. Эти принципы должны быть едины как для руководителя высше-

го звена, так и для рядового сотрудника организации. 

Результативность 

• Сосредоточение на целях организации 

• Компетентность 
• Постановка и достижение амбициозных целей 

• Постоянная работа над возможными улучшениями в работе 

• Постоянное достижение обещанных результатов 

• Вознаграждение и признание прямо пропорционально эффективности 
работы 

Порядочность 

• Слово не должно расходиться с делом 

• Соблюдение правил, норм организации 

• Предоставление сотрудникам правдивой информации 

• Справедливое решение проблем с персоналом 

• Выполнение взятых на себя обязательств 

• Честность в мотивах поступков 

• Влияние достижений и неудач организации на каждого сотрудника 

Проявление заботы 

• Признание вклада сотрудников в работу организации 

• Соответствие оплаты труда вкладу в работу организации 

• Открытость руководства к общению с сотрудниками организации 

• Забота о сотрудниках организации на всех уровнях 

• Вера в то, что каждый сотрудник организации может достичь многого 

 

Правила Нормы Ценности 

Доверие 

Результативность Проявление заботы Порядочность 
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Е.И. Гречуха, П.А. Тесленко 

Управление проектом на основе кластерной структуры работ 

 

Основой оценки состояния проекта и принятия управленческих решений 

является информация о ходе выполнения запланированных работ. В ходе мо-

ниторинга выполнения проекта состояние каждой работы отображается век-

тором характеристик xj(tm). В каждый момент времени множество работ про-

екта {xj(tm)} может быть разделено на кластеры, внутри которых работы об-

ладают некоторыми общими свойствами. 

Поскольку в ходе реализации проекта постоянно появляются новые ра-

боты (объекты мониторинга и кластеризации) и исключаются из объектов 

мониторинга завершенные работы, кластерная структура работ с течением 

времени будет изменяться. Некоторые из выполняемых работ с течением 

времени начинают обладать новыми свойствами, другие работы подобные 

свойства теряют. Можно предположить следующие зависящие от времени 

изменения в кластерной структуре работ проекта: 

1) образование или исчезновение кластеров работ; 

2) слияние или расщепление существующих кластеров; 

3) дрейф центров существующих кластеров работ. 

Рассмотрим подробнее зависящие от времени изменения в структуре 

кластеров работ проекта. 

1. Выявление новых кластеров. После проведения мониторинга работ в 

момент tm необходимо определить, не привело ли их выполнение к появле-

нию новых кластеров работ: 

а) проверка наличия работ проекта с малыми степенями принадлежности 

ко всем существующим кластерам («свободных» работ); 

б) большое количество Nсв работ, превышающее число существующих 

кластеров; 

в) новые работы должны образовывать компактную группу. 

2. Выявление исчезающих кластеров работ проекта – таких кластеров 

работ, к которым не было отнесено ни одной работы. 

3. Выявление сливающихся кластеров (условия, выполнение которых 

позволяет объявить кластеры сливающимися): 

1) наличие работ проекта, имеющих высокие степени принадлежности 

одновременно нескольким кластерам; 

2) достаточно большое число таких работ; 

3) близость центров соответствующих кластеров. 

4. Выявление расщепляющихся кластеров работ проекта. Аналогично 

слиянию кластеров, причиной расщепления существующего кластера являет-

ся отнесение к какому-либо из уже существующих кластеров большого числа 

работ, которые могут привести к неоднородности его внутренней структуры. 

5. Выявление дрейфа центров кластеров работ проекта: в ходе реализа-

ции проекта появление новых работ может вызывать постепенные изменения 

положений центров кластеров работ. 
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Общий алгоритм кластеризации работ проекта может быть описан таким 

образом: 

1) командой проекта проводится мониторинг хода реализации проекта с 

определением признаков работ; работы, выполнявшиеся в первый момент 

времени кластеризуются с помощью алгоритма нечеткой самоорганизации c-

means; 

2) далее осуществляется проверка изменений кластерной структуры ра-

бот проекта; 

3) при необходимости структура кластеров работ проекта корректирует-

ся в соответствии с выявленными изменениями. 

После выявления изменений и соответствующей коррекции новая струк-

тура работ проекта даст возможность прогнозирования кризисных ситуаций 

в ходе реализации проекта, разработки управленческих решений и оценки их 

последствий. 

Л. В.Давидчук  

Аналіз принципів системи енергетичної безпеки 

 

Енергетична безпека держави – це стан готовності паливно-

енергетичного комплексу країни щодо максимально надійного, технічно без-

печного, екологічно прийнятного, економічно ефективного та обґрунтовано 

достатнього енергозабезпечення економіки держави та її населення. Енерге-

тична безпека держави – це також гарантоване забезпечення можливості ке-

рівництва держави у формуванні й здійсненні політики захисту національних 

інтересів у сфері енергетики без зовнішнього і внутрішнього тиску. 

Держава – це сукупність людей, територій, на якій вони проживають, та 

суверенної у межах даної території влади. 

Отже, енергетична безпека держави починається безпосередньо з безпе-

ки на місцях, в її регіональних територіях і містах. 

Основні принципи для створення енергетично безпечної країни: 

 проектний підхід у енергозбереженні;  

 пріоритет підвищення ефективності використання паливно-

енергетичних ресурсів над зростанням обсягів їх видобутку й виробництва 

теплової та електричної енергії;  

 здійснення державного регулювання у сфері енергозбереження, в пер-

шу чергу, контролю виконання законів, нормативів та адміністративно-

організаційних та управлінських прийнятих рішень;  

  необхідність економічної підтримки енергозбереження, стимулювання 

використання відновлювальних джерел енергії;  

  обов'язковість вірогідного обліку паливно-енергетичних ресурсів, що 

виробляються та споживаються;  

 реалізація інформаційної, освітньої та науково-дослідницької діяльно-

сті у сфері енергозбереження.  
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Забезпечення енергетичної безпеки є одним із найбільш важливих пи-

тань, які визначають можливість сталого розвитку суспільства в країнах світу 

в тому числі і в Україні.  

На сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами 

енергетичній безпеці України є неефективність використання паливно-

енергетичних ресурсів, відсутність активної політики енергозбереження, не-

достатні темпи диверсифікації джерел постачання енергоносіїв.  

Сучасний стан енергетичної безпеки в Україні є незадовільним. Однією 

із основних причин цього є низька ефективність виробництва, транспорту-

вання та споживання; відсутність активної політики енергозбереження в 

країні. 

Отже, змінити негативні тенденції в енергетиці можливо при впрова-

джені наступних заходів:  

 підвищенні ефективності використання енергії;  

 впровадженні в життя державної програми по забезпеченню енергети-

чної безпеки держави; 

 зміні структури паливно-енергетичного балансу за рахунок альтерна-

тивної енергетики; 

 впровадженні програми по навчанню населення щодо енергетичної 

економії; 

 зміні законодавства щодо використання альтернативних видів енергії; 

 системному підході до проблеми енергетичної безпеки тощо. 

Дослідження, присвячені питанням энегосбережения, що відноситься до 

даної теми дозволяють зробити наступні висновки: 

 системні дослідження щодо питань енергозбереження на державному рі-

вні, фактично НЕ ведуться;  

 фактичний знос основних засобів, в т.ч. енергоустаткування в Україні 

досягає 90%; 

 БУДЬ-ЯКА модернізація основних засобів у ВСІХ галузях фактично 

приводитиме до істотного енергозбереження. 

Необхідно підчеркнути, що це практична інженерна задача, яка в по вній 

мірі може бути вирішена. І братися за нюю необхідно вже сьогодні. В против-

ному разі нам не вдасться уникнути від енергетично ї і екологічної кризи, які 

неодмінно настануть в самому найближчому майбутньому.  

Таким чином,  розвиток процесів енергетичної ситеми через аналіз її 

принципів, через диверсифікацію і використання нетрадиційних видів електро-

енергії в даний час має надзвичайну важливість і актуальність. 

Е.Б. Данченко 

Концептуальная модель интегрированного управления отклоне-

ниями в проекте 

 

Проектные отклонения – это несовпадения фактических и плановых ре-

зультатов проекта. Управление отклонениями проекта сводится к борьбе с 

неприятностями в проекте, которая включает управление рисками, управле-
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ние проблемами и управление изменениями. Между рисками, изменениями и 

проблемами в проекте может присутствовать причинно-следственная связь, 

поскольку источником изменения может выступать рискованное событие, 

внесенные в проект изменения могут вызывать возникновение нового риска, 

необнаруженная своевременно или нерешенная своевременно проблема мо-

жет перерасти в риск, принятие решения по решению проблемы может вызы-

вать изменения в проекте 

Проектный риск – это неопределенное событие или возможная ситуа-

ция, которая создает негативное влияние на достижение успешных результа-

тов проекта в целом и на достижение отдельных проектных результатов или 

событий, которая может привести к непредсказуемым убыткам. 

Изменение – замещение одного решения другим вследствие влияния 

различных внешних и внутренних параметров при разработке и реализации 

проекта. 

Проблема в проекте – какой-либо функциональный, технический или 

связанный з бизнесом вопрос, который возник в процессе реализации проек-

та и требует ответа – изучения и решения для того, чтобы проект мог реали-

зовываться далее так, как запланировано. 

Процессы управления рисками, изменениями и проблемами в проекте 

тесно переплетаются друг с другом, поскольку причиной возникновения но-

вых рисков могут быть изменения и, в свою очередь, изменения могут быть 

следствием рисков, также любая возникшая в проекте проблема может при-

вести к внесению изменений или к новым рискам, т.е. между этими парамет-

рами проекта существуют причинно-следственные связи, поэтому и процес-

сы по управлению ими могут запускаться в разной последовательности и 

накладываться друг на друга. 

Поскольку риски, изменения и проблемы в проекте тесно взаимосвяза-

ны и могут возникать одновременно, необходимо анализировать их совмест-

ное негативное действие на показатели проекта. В такие моменты времени, 

когда происходит несколько событий одновременно, возникает синергиче-

ский эффект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

Рис.1. Треугольник отклонений в проекте 
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Изменения, проблемы, риски, происходя одновременно, накладываясь 

друг на друга, могут приводить к большим совокупным потерям в проекте. В 

таких случаях перед проектным менеджером стоит задача уменьшения си-

нергического эффекта 

Разработана концептуальная модель интегрированного управления от-

клонениями в проекте (рис.1), которая позволит управлять различными ви-

дами отклонений в проекте с учетом их взаимосвязей и взаимного влияния 

друг на друга. 

Цель применения данной модели для управления отклонениями в проек-

те – минимизировать возможные потери времени, затрат и качества проекта, 

но при этом анализировать отдельные отклонения в проекте с учетом их вза-

имных влияний, а не независимо друг от друга.  

Интегрированное управление рисками, проблемами и изменениями поз-

волит более точно прогнозировать убытки в проекте, которые рассчитывают-

ся не как суммарные от разных независимых событий, а с учетом их синерге-

тического эффекта. 

И.X. Дидже 

Роль проектов по повышению уровня жизни жителей Добельского 

края (Латвия) 

 

Мировой финансовый кризис серьёзно сказался на народном хозяйстве 

Латвии. Наиболее тяжёлый период в Латвийской экономике выпал на конец 

2008 года. В этот же период наблюдался наибольший спад ВВП и снижение 

уровня занятости населениия.Уже в 2010 году по многим показателям в 

народном хозяйстве наметилось небольшие улучшение. Уровень безработи-

цы в 2009 году достиг 16,9 %. Осторожная политика банков в области креди-

тования и нехватка государственного финансирования вынудили компании 

делать денежные накопления, тормозя темпы развития бизнеса и создание 

новых рабочих мест. 

В 2009 году резко увеличилось число кредитов с просроченных плате-

жей. Ограниченные накопления, отсутствие стартового капитала лишили 

возможности осуществить свои бизнес – идеи безработных, попавших в 

группу социального риска. Евросоюз предложил софинансирование проектов 

на 50%. 

Большую возможность получить финансовую поддержку имеет 

неправительственный сектор – общества, ассоциации при условии реализа-

ции проектов в интересах и потребностях общества.  

Ближе всего к народу местные органы власти – городские и краевые со-

веты. Живя в Добельском крае, у автора имеется возможность познакомиться 

с вкладом Добельского краевого самоуправления в свой край и в человече-

ские ресурсы. 

Площадь территории Добельского края составляет 889,7 км
2
, на которой 

на 1 января 2010 года проживало 24 350 жителей. 
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Во время кризиса в течение трёх лет ощутимо сократился бюджет само-

управления – на 18%. Это заставило сократить финансирование не только на 

поддержку нужд инфраструктуры муниципалитета, но и на услуги населе-

нию. В 2009 году доход бюджета составил 13,3млн латов, а в 2010 году – 12,7 

млн лат. В 2011 году планируется получить доход в размере 10,9 млн латов. 

Вызывает тревогу, что уровень безработицы достаточно высок как в 

стране в целом, так и в Добельском самоуправлении. Это побуждает жителей 

покидать Латвию в поисках работы и лучшей жизни. 

Закон О местном самоуправлении требует «...поощрять хозяйственную 

деятельность на соответствующей административной территории, способ-

ствовать снижению безработицы». Выполняя свои обязательства, самоуправ-

ление использует как международные финансовые ресурсы, так и средства 

муниципального бюджета для развития самоуправления и повышения актив-

ности населения, для повышения жизненного уровня жителей. 

В последние годы реализованы проекты в области социального обеспе-

чения и образования, в приведении в порядок инфрастуктуры самоуправле-

ния, чтобы люди чувствовали себя увереннее и защищённее. Так в 2010 году 

на реализацию проектов в области инфраструкткры было затрачено 3,5 млн 

латов. Деньги из Фонда Koхeзии и Европейского фонда регионального раз-

вития были использованы на реновацию дома Ремесленников, на приспособ-

ление помещений средней школы №1 для детей-инвалидов, на утепление 

(изоляцию) зданий образовательных учереждений. Оборудованы кабинеты 

естественных наук в школах, проложено 8 километров велосипедной дорож-

ки, проведена реконструкция одного дошкольного учереждения, закуплены 

автобусы для подвоза учеников в школы. В рамках программы в поддержку 

села было реконструировано несколько мостов и дорог, два Дома культуры 

на сумму 0,2 млн латов. В связи с реструктуризацией сахарного производства 

в Латвии при поддержке государства и Европейского Союза были выделены 

средства на улучшение дорог в сельской местности. В реализации проектов 

занята значительная часть населения. что способствует пополнению их лич-

ного бюджета и улучшению социального обеспечения. Выделенное финаси-

рование на реализацию проектов в 3,3 раза превышает бюджет самоуправле-

нияна 2010 год. Это означает, что для обеспечения софинансирования само-

управление берёт долгосрочный кредит в Государственной кассе, но работы 

будут осуществлены в общей сложности в течение 1-2 лет. Оплата самофи-

нансирования в среднем 15%. 

Значительную поддержку в разработке и реализации крупномасштабных 

проектов оказывает регион планирования Земгале. Это проекты по улучше-

нию состояния окружающей среды, туризма, культуры, бизнеса, гражданской 

защиты в различных программах - INTERREG III, Европейского экономиче-

ского пространства и финансовый инструмента Норвежского правительства, 

фонды Европейского Союза, также Фонд культуры Латвии. 

В проектах Земгальского региона планирования самоуправления учатся 

сотрудничать между собой и с зарубежными партнёрами, что приносит поль-
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зу не только в улучшении инфраструктуры, стабильности окружающей сре-

ды, но и укрепляет свой административный потенциал в решении масштаб-

ных задач. 

Очень важно развивать инициативу жителей в создании благоприятной 

окружающей среды для самих себя. И во время кризиса самоуправление 

изыскивает средства для финансовой поддержки летних детских лагерей, 

спортивных и культурных мероприятий. В 2010 году на такие проекты было 

выделено финансирование 21 000 латов.  

Следует отметить, что общества, реализуя цели своих членов, таким об-

разом участвуют в экономическом развитии самоуправления. Например, в 

рамках программы поддержки села существенно улучшилась деятельность 

Добельского центра спорта: было получено возможность приобрести обору-

дование для тренировок для велогонщиков и стрелков. Также это возмож-

ность накопить опыт участвовать в крупных проектах. Следует отметить, что 

общества, реализуя цели своих членов, таким образом участвуют в экономи-

ческом развитии самоуправления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что метод проектов как инстру-

мент повышения уровня жизнипризнаётся большой частью населения само-

управления, создаётся возможность жителям в качестве исполнителей работ 

участвовать в реализации проекта, оценить и использовать выгоды от реали-

зации проектов. 

С.М. Доценко, Т.О. Науменко 

Модернізація системи управління освітою у ВНЗ в умовах євроін-

теграції 

 

Вища освіта України намагається досягти відповідності європейським 

освітнім стандартам. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України в 

Національній доктрині розвитку освіти визначило стратегічну мету – перехід 

в інноваційну систему управління освітою. Побудова, підтримка та розвиток 

системи управління освітою ВНЗ – надзвичайно складний та трудомісткий 

процес, який має узгоджуватися з концепцією діяльності та стратегією розви-

тку навчального закладу. 

В Первомайському політехнічному інституті Національного університе-

ту кораблебудування ім. адмірала Макарова затверджена Концепція розвит-

ку, мета якої полягає в інтеграції у складі університету в європейський і сві-

товий освітній і науковий простір (рис. 1).Навчальний процес названого ВНЗ 

забезпечує ступеневу освіту коледж-інститут. 
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Рис. 1. Сучасний університет, інтегрований в інформаційний простір 

Інноваційна спрямованість системи управління освітою включає підго-

товку конкурентоздатного фахівця. Модель підготовки повинна містити такі 

блоки: моніторинг потреб абітурієнтів до окремих спеціальностей і спеціалі-

зацій; професійна орієнтація та професійне самовизначення особистості; мо-

ніторинг ринків праці; науково-освітній, навчально-методичний, психолого-

педагогічний та навчально-дидактичний потенціал вищого навчального за-

кладу; інфраструктура навчально-виховного комплексу та інноваційні техно-

логії навчання; компетентний професорсько-викладацький склад ВНЗ. В ра-

мках названої моделі планує розвиватися Первомайський політехнічний ін-

ститут. Тому уже створений молодіжний центр «БРіЗ», який допомагає пра-

цевлаштуванню студентів, сприяє розвитку молодіжних ініціатив у трудовій 

сфері. 
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Розвиток інноваційної діяльності ВНЗ буде мати бажаний успіх при 

умові виконання важливого критерію освітніх послуг – забезпечення якості. 

Модель якості знань представлена на рисунку 2.  

 

Рис.2. Організаційна модель забезпечення якості освіти 

Реалізація запропонованих моделей може принести бажаний успіх в мо-

дернізації системи управління освітою. В подальших дослідженнях плануєть-

ся розробка методики оцінок стану освітнього процесу. 

О.О.Дудченко  

Джерела ризиків в ІТ-проектах та способи їх усунення 

 

Ризики, область і умови їх виникнення настільки різноманітні та індиві-

дуальні, що до теперішнього часу не створено панацеї, що підходить для всіх 

випадків.Тим неменш розроблено добротні методики, орієнтовані на різні 

предметні області, і є великий досвід організацій-розробників цих методик. 

Існує безліч визначень ризику, народжених у різних ситуаційних кон-

текстах і різними особливостями застосувань.Знайбільш поширеною точки 

зору, коже ризик у певному сенсі пропорційний як очікуваним втратам, які 

можуть бути завдані ризиковою подією, такі ймовірності цієї події. Відмін-

ності у визначеннях ризикузалежать від контексту втрат, їх оцінці і вимірі. 

В ІТ-проектах несприятливою подією може бути зменшення цінності, 

керованості, функціональності, якості, збільшення термінів проекту, недоот-
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римання прибутку, визначеного за проектом. Ризики в проектах слід розумі-

ти широко—як будь-яка подія або умова, яка може позитивно або негативно 

впливатина підсумки проекту. Таке трактування присутнє і у фінансах, при 

цьому розуміється спекулятивний ризик, який в умовах невизначеності може 

призвести якдо отримання прибутку, такі до збитків. При страхуванні вико-

ристовується поняття чистого ризику, де невизначеності зв'язуються тільки з 

потенційними збитками в майбутньому. 

Не існує жодного ІТ-проекту повністю вільноговід ризиків. З різними 

проектами може бути пов'язане різне число ризиків, але проектів без ризиків 

великих або малих небуває. В ІТ-проектах завжди існують невизначеності, 

пов'язані як з предметом проекту, так і з зовнішніми умовами, що впливаю-

тьна успішне досягнення запланованого результату. Оскільки неможливо по-

вністю уникнути ризиків, то слід шукати розумні компроміси між ризиками і 

потенційними можливостями, не слід прагнути до мінімізації ризику ціною 

виключення всього іншого. 

Планування управління ризиками неповинно розглядатися у відриві від 

процесу планування всього проекту, і діяльність з управління ризиками не-

повинна сприйматися як «додаткове» навантаження до«основної» роботи, 

яку виконують члени проектної групи. Оскільки ризики є невід'ємною части-

ною всіх фаз всіх проектів відпочатку і докінця, повинні бути спочатку виді-

лені і належним чином розподілені ресурси, необхідні для ефективного 

управління. Планування управління ризиками здійснюється проектною гру-

пою під час фаз вироблення концепцій і планування, і результуючий план 

управління має визначати конкретні завдання, відповідальність за які покла-

дена на певних членів проектної групи. Ці завдання повинні бути інтегровані 

в план і в календарний графік проекту. 

Методологія управління ризиками регламенту є безперервну і активну 

роботу над ними до тих пір, поки вони або зникають, або перетворюються в 

проблему, з якою необхідно впоратися. Процес управління ризиками можна 

розбити на шість фаз: 

1. Виявлення ризиків (risk identification) — це фаза, яка дозволяє членам 

проектної групи винести на обговорення всієї команди факти наявності 

ризиків. 

2. Аналіз ризиків (risk analysis) —це фаза перетворення накопичених під 

час попереднього кроку оцінок і даних у форму, що дозволяє розставити 

пріоритети ризиків. 

3. Планування ризиків (risk planning) проводиться виходячи з 

інформації, отриманої на етапі їх аналізу, і має своєю метою вироблення 

стратегій, планів і конкретних кроків. 

4. Моніторинг ризиків (risk tracking) проводиться для спостереження за 

конкретними ризиками тапрогресом вздійсненні складених планів. 

5. Коригування ситуації (risk control) являє собою процес виконання 

прийнятиху відношенні ризиків планів та контролю за ходом їх виконання. 
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6. Зваження ризиків (risk learning) формує процес засвоєння 

накопиченого за час роботи над проектом досвіду у формі, доступної для 

використання як всередині проектної групи, так і на рівні всього 

підприємства. 

Фази єлогічними кроками і вони не обов'язкові для виконання у суворій 

хронологічній послідовності. Проектні групи можуть циклічно повторювати 

крок виявлення аналізу планування у міру виявлення додаткових факторів, 

що впливають на проект. 

Прицьому засвоєння уроків може здійснюватися лише час від часу на 

рівні всього підприємства. Далеко не всі ризики проходять циклічно через всі 

наведенівище кроки, але коли учасників проекту орієнтовані на активну бо-

ротьбу з ними, це істотно підвищує шанси проекту на успіх. 

А.В. Євдокимова 

Проектне бачення діяльності з управління створенням малих ін-

новаційнихпідприємств 

 

Оцінка фактичного стану розвитку економіки в Україні та в інших дер-

жавах близького зарубіжжя свідчить, що в них зруйнована система «наука - 

виробництво». Кінцевим результатом діяльності такої системи повинен бути 

інноваційний результат у вигляді впровадження у виробництво найбільш 

ефективних технологій, створення нової продукції, суттєвого удосконалення 

тієї продукції, що виготовлялась раніше. За статичними даними, в останні 

роки намітилась тенденція зменшення частки інноваційних підприємств в за-

гальній кількості промислових підприємств. Так, в Сумській області з 2003 р. 

за чотири роки їх кількість зменшилась з 6,2% до 4%. В Луганській області в 

період з 2000 р. по 2008 р. це зменшення відбулось з 12,1% до 9,9%. Значно 

більшими темпами зменшується кількість освоєних видів інноваційної про-

дукції. Так, в Сумській області у 1995 р. було вироблено 385 найменувань 

нових видів продукції, а в 2005 – тільки 143. В Луганській області з 2000 р. 

по 2008 р. кількість освоєних видів нової продукції зменшилась у 5 разів з 

258 до 51.  

В умовах прийнятого інноваційно-інвестиційного шляху розвитку 

України потрібний пошук принципово нових підходів до відновлення зруй-

нованої системи «наука - виробництво». Враховуючи, що впровадження ін-

новаційних ідей можливо тільки шляхом використання методології управ-

ління проектами, то пошук нових підходів треба шукати в цьому напрямку. 

Невдалий досвід застосування механізмів, які ефективно працюють в розви-

нутих країнах (бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, технопарків тощо) свідчить 

про необхідність пошуку інших механізмів.  

В Україні існує розвинута мережа вищих навчальних закладів, які 

розташовані в усіх адміністративних та промислових її центрах. Незважаючи 

на процеси глобалізації у світовому масштабі, процеси міжрегіональної гло-

балізації на теренах України не мають явного прояву. Тобто, пошук віднов-

лення системи «наука – виробництво» потрібно вести на регіональному рівні.  
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В період приватизації відбувались процеси, які прискорили появу вели-

кої кількості малих підприємств, які були виділені з великих і продовжили 

працювати в комплексі з ними. За статистикою, вони складали приблизно 60-

70%. Але сьогодні частка таких підприємств на порядок менша. Причина 

цього – відсутність науково обґрунтованих механізмів впровадження інно-

вацій як засобу підвищення конкурентоздатності великих підприємств; низь-

ка корпоративна інноваційна культура; недостатня компетентність співробіт-

ників підприємств. За останні 15 років Україна втратила одну з головних 

конкурентних переваг – дешеву високо-компетентну робочу силу.  

Наведені дані дають змогу сформулювати гіпотезу стосовно того, що 

відновити в короткий термін зруйновану систему «наука – виробництво» до-

цільно і можливо з позиції інтерактивного підходу до розгляду діяльності з 

розвитку соціально-економічних систем («творення майбутнього сьогодні»). 

Це передбачає створення на базі великих підприємств низки малих інно-

ваційних підприємств, діяльність яких базується на розробках вчених, в пер-

шу чергу того регіону, де розташовано підприємство. Підтвердження цієї 

гіпотези потребує розробки спеціальних інструментів портфельного управ-

ління створенням малих інноваційних підприємств в системі «наука – вироб-

ництво». 

О.В. Єгорченков 

Математична модель вибору форм візуалізації при вирішенні фу-

нкціональних задач управління проектами 

 

Методи вибору форм візуалізації - методи розрахунку сумарної несило-

вої (інформаційної) дії на об’єкти і процеси, що визначають найбільш зручну 

і інформативну форму візуалізації в сфері управління проектами. 

Якщо інформаційна технологія візуалізації реалізована у відповідності зі 

статистичними показниками, тоді в цій технології система вибору форм візу-

алізації реалізована таким чином, що з ймовірністю p0 обирається форма D0. 

Але якщо у запиті на візуалізацію інформації є компоненти запиту (несилова 

дія) njBb
j

,1,  , то в системі ця форма обирається з імовірністю pj. Необ-

хідно оцінити ймовірність p вибору форми візуалізації D0 для реалізації за-

питу В. 

Формалізуємо постановку завдання. Про що свідчить різниця в ймовір-

ностях вибору форми візуалізації D0? Що в системі S під впливом запиту 

внутрішня організація змінилася таким чином, що вибір форми візуалізації 

D0 тепер реалізується з імовірністю pj. Мірами внутрішньої організації є ви-

значеність і інформованість. 

Визначеність - числова міра відношення до сутностей предметної облас-

ті. Одиниця визначеності відповідає прояву суб’єкту взаємодії з імовірністю 

0.853553. 

Інформованість - числова міра відношення до сутностей предметної об-

ласті. Одиниця інформованості відповідає такій кількості інформації, при 
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отриманні якої ймовірність прояву контрагенту взаємодії дорівнює 0.853553, 

або 0.146447. 

В теорії несилової взаємодії зв'язок між визначеністю та ймовірністю (в 

тому числі, при виборі форм візуалізації) описується формулою 
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де p - імовірність вибору деякої форми візуалізації; 

 d - визначеність вибору деякої форми візуалізації. 

В теорії несилової взаємодії зв'язок між інформованістю та ймовірністю 

задається формулою 
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де і - інформованість відносно вибору деякої форми візуалізації. 

 

З визначень визначеності і інформованості отримаємо: 

.11 22  diid  

Міра несилової дії n,1j,Bb j   повинна відбивати різницю у визначеності 

і інформованості «до» і «після» змін в системі. Можна стверджувати, що 

причиною зміни p0→pj є зміна визначеності і інформованості: 

jj
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00
 

де  p0 - імовірність вибору форми візуалізації D0 в системі S; 

  d0 - визначеність вибору форми візуалізації D0 в системі S; 

  i0 - інформованість вибору форми візуалізації D0 в системі S; 

  dj - визначеність вибору форми візуалізації D0, яка сформована 

компонентом запиту bjB; 

  ij - інформованість, яка відповідає визначеності dj; 

  pj - імовірність вибору форми візуалізації D0 задана всіма компо-

нентами запиту bjB. 

При цьому, з визначень визначеності і інформованості отримаємо: 
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Необхідно знайти перехід від різниці у визначеності вибору форми візу-

алізації D0 у випадку, коли в запиті є компонент bjB, до визначеності вибору 

форми візуалізації D0, що задається всіма компонентами, що входять до мно-

жини B: 
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де d - визначеність вибору форми візуалізації D0, яка сформована 

всіма компонентами запиту bjB; 

 i - інформованість, яка відповідає визначеності d; 

 p - імовірність вибору форми візуалізації D0 при впливі всіх ком-

понентів запиту В. 

Запропонована модель несилової взаємодії дає можливість отримати че-

рез спостереження за взаємодією пар об'єктів результат їх спільної дії. Зви-

чайно, при вирішенні задач у сфері управління проектами необхідно прив'я-

зувати конкретний набір вимог особи, що приймає рішення до того або іншо-

го варіанту вирішення задачі – вибору форми та змісту візуалізації. 

В.І. Жованик 

Ієрархічний підхід до управління удосконалення функціонування 

ВНЗ через моніторинг академічних ресурсів 

 

Актуальність . Стабільне існування і подальший розвиток ВНЗ можли-

вий лише при відповідних організаційно-методичних, інженерно-технічних, 

фінансово-економічних умовах. 

Сьогодні навчальний заклад- це значне зношення основних фондів, не-

достатність фінансування і необхідної матеріальної бази, навчання неплато-

спроможного населення. 

Кожний навчальний заклад має свої академічні ресурси свою матеріаль-

но-економічну і науково академічні бази, свої умови праці, свій штатний роз-

клад і контингент викладачів, студентів та співробітників тому виникло до-

сить складне завдання – формування структури управління ВНЗ в середовищі 

раціональних академічних ресурсів. 

Постановка проблеми. Наукові джерела, практика, матеріали «Болон-

ського процесу» і його рекомендації свідчать, що якість академічних ресурсів 

на сьогодні бажає бути значно вищою а для цього перш за все необхідно ма-

ти насамперед необхідний інструментарій для визначення рівня цієї якості та 

методів впливу на неї, моделювання і управління нею. 

Процес формування академічних ресурсів вищого навчального закладу 

проходить через створення основи їх оцінки шляхом аналізу роботи ВНЗ по 

основним напрямкам діяльності і через відповідний моніторинг. 

Ретельне осмислення сутності розуміння управління удосконалення фу-

нкціонування ВНЗ через моніторинг академічних ресурсів повинно привести 

до необхідності розробки і складання певних редукційних етапів тобто більш 

доступних для аналізу і прийняття рішень відповідних чинників. 

Мета. В дослідженні стоїть завдання розробки алгоритму реалізації 

управління ВНЗ через ієрархічну декомпозицію і підхід до моніторингу ака-

демічних ресурсів.  

Викладення основного матеріалу. Для одержання більш реалістичних 

результатів і їх оптимізацію треба оцінити і зважити дію і взаємодію різних 

компонент-складових частин ресурсів, які уявляють собою певний системний 

підхід поряд з редукційними методами для більш доступного аналізу і рі-
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шення. Для прийняття такого рішення може служити метод аналізу ієрархій 

(МАІ) відомого американського вченого професора Пітсбургського і Пенсі-

льванського університетів Томаса Сааті, який розробив теорію про прийняття 

рішень методом аналізу ієрархій. Відповідно цій теорії системний підхід че-

рез різні компоненти-складові частини ресурсів дає оцінку їх дії і взаємодії 

на всю систему в цілому і знаходження пріоритетів цих компонент.  

Метод аналізу ієрархій являє собою більш обоснований шлях рішення 

багато критеріальних задач в досить складних обставинах з ієрархічними 

структурами – рівнями відповідних академічних ресурсів: організаційно ме-

тодичних (Ром), фінансово – економічних (Рфе), науково навчальних (Рнн), 

інженерно технічних (Ріт), які спираються на дедуктивні посилки. 

За допомогою методу аналізу ієрархій, яка являє собою замкнуту систе-

му різних компонентів-складових частин ресурсів, які забезпечують за допо-

могою простих правил і дій використовуючи апарат елементарної математи-

ки аналіз і рішення складних проблем. Застосування ієрархічного підходу яв-

ляється збалансованим шляхом рішення поставленої складної проблеми: за-

лишити математику простою і перекласти тягар складності на багатство ієра-

рхічної структури, що і буде нести цей тягар складності. 

Тобто можливий складний математичний апарат заміняємо ієрархічною 

інтерпретацією. 

Висновок. Цей метод передбачає складання певного «системного підхо-

ду», використовуючи редукційну модель тобто спрощення шляхом зведення 

складного до більш простого і доступного для рішення і аналізу управління 

удосконаленням функціонування ВНЗ через моніторинг академічних ресур-

сів. 

В.Б. Завер 

Системне моделювання у проектах вдосконалення систем протипо-

жежного захисту  

 

В Україні існує важлива проблема щодо підвищення рівня протипо-

жежного захисту гірських лісових районів (СПЗГЛР)за мінімальних додатко-

вих капітальних витрат. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно обґрунтовувати проекти розвит-

ку СПЗГЛР на підставі нових технологій, організаційних форм і методів по-

жежогасіння. Високу ефективність проектів розвитку СПЗГЛР можна досяг-

нути за рахунок розробки відповідних науково-методичних засад управління 

їх реалізацією.  

Для дослідження ефективності функціонування та обґрунтуванні про-

ектів удосконалення системи розроблено імітаційну модель функціонування 

віртуальної СПЗГЛР. Віртуальна СПЗГЛР розглядається як замкнена систе-

ма. Вхідним потоком системи є потік загорянь, які виникають рівноймовірно 

у множині {di} ділянок лісництва. Для гасіння пожеж залучаються лише на-

явні у лісництві пожежні підрозділи.  
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Аналіз дій пожежних підрозділів на гасінні пожеж у гірській лісовій 

місцевості дає змогу сформулювати правила і обмеження, які використано 

під час розробки віртуальної СПЗГЛР: 1) гасіння пожежі здійснюється 

підрозділом, до зони дії якого відноситься дана ділянка лісництва; 2) 

підрозділ переїжджає до місця пожежі по найкоротшій дорозі; 3) швидкість 

руху пожежних автомобілів залежить від характеристики дороги (населений 

пункт, дорога загального призначення, гірська лісова дорога); 4)якщо у 

лісництві два і більше підрозділи, то на гасіння поточної пожежі виїжджає 

підрозділ, який розташований ближче; 5) на момент виявлення пожежі її 

площа дорівнює 0,1 га; 6) для заправки водою пожежні автомобілі пе-

реїжджають до найближчого водо джерела; 7) продуктивність гасіння крайки 

пожежі одним пожежником залежить від наявності води; 8) впродовж часу 

переїзду пожежних автомобілів для заправки водою, пожежники здійснюють 

гасіння крайки пожежі без використання води за допомогою ручних засобів; 

9) якщо площа пожежі перевищує 5 га, то вона класифікується як велика по-

жежа, до гасіння якою потрібно залучати підрозділи МНС, МВС, МО тощо. 

Вважається, що така пожежа не погашена підрозділом СПЗГЛР; 10) у моделі 

такі чинники, як тривалість надходження інформації про пожежу; швидкість 

руху пожежних автомобілів населеними пунктами, дорогами загального при-

значення та гірськими лісовими дорогами; витрата води на гасіння дерев ча-

гарників та травостою; продуктивність гасіння крайки пожежі одним по-

жежником з використання води та за допомогою ручних засобів розгляда-

ються як ймовірні величини, що розподілені за відповідними законами.  

На підставі статистичного імітаційного моделювання процесу 

функціонування віртуальної СПЗГЛР при заданих її параметрах базової 

конфігурації та погодних умовах (класу пожежонебезпеки за погодними умо-

вами та швидкості вітру) визначають наступні функціональні показники 

ефективності: сукупних зведених витрат на створення, утримання та діяль-

ність системи Ссум; кількість ділянок на яких можуть виникнути великі по-

жежі та ймовірності запобігання великих пожеж у районі за умови рівной-

мовірної появи загорянь впродовж періоду року з даними погодними умова-

ми.  

За даними моделювання на ЕОМ процесу функціонування віртуальної 

СПЗГЛР при базовій її конфігурації визначають функціональні показники 

ефективності у найбільш пожежонебезпечні періоди року та обґрунтовують 

доцільність ініціалізації проекту вдосконалення системи, здійснюють вибір 

оптимального варіанту конфігурації вдосконаленої системиза критеріями 

мінімуму сукупних затрат на вдосконалення системи та максимуму ймовір-

ності запобігання великих пожеж у район. 

О.В.Заговора, В.Г.Концевич 

Методы принятия решений при обеспечении качества проектов 

 

Одним из инструментов обеспечивающим качество проектов является 

применение методологии принятия решений. Одна из основных проблем в 
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теории принятия решений (ПР) – необходимость учета неопределенностей. 

Для описания неопределенностей применяют различные подходы. При оцен-

ке полноты выполнения функций и оценки их значимости применяют подхо-

ды к управлению проектами, основанные на применении методов эксперт-

ных оценок и структуризации. 

К методамэкспертных оценокотносятся: ранжирование, парное сравни-

вание, множественные сравнения, непосредственная оценка, последователь-

ное сравнение, метод Терстоуна, метод Фон Неймана-Моргенштерна, метод 

согласования оценок, методы теории ранговой корреляции. Данные методы 

различаются процедурой сравнения объектов,которая включает построение 

отношений между объектами эмпирической системы, а также определение 

типа шкал измерений и выбора метода их преобразования. 

Выше перечисленные методы обладают различными качествами, но 

приводят, в общем случае, к близким результатам. Целесообразность приме-

нения того или иного метода определяется характером конкретной задачи: 

если оправданы лишь качественные оценки объектов, то - методы ранжиро-

вания, парного и множественного сравнения, соответственно если необходи-

мо получить численные оценки объектов, то - метод численной оценки (чис-

ленные оценки, методы Терстоуна и фон Неймана-Моргенштерна). По наше-

му мнению для решения одной и той же задачи эффективным является ком-

плексное применение различных методов, поскольку сравнительный анализ 

результатов повышает обоснованность выводов. 

Метод согласования оценок (consensustechnique) применяется при обра-

ботке индивидуальных экспертных оценок. Он имеет много вариантов, раз-

личающихся способами, при помощи которых из индивидуальных оценок 

получается обобщенная.  

Методы теории ранговой корреляции используются при обработке мате-

риалов коллективной экспертной оценки. Для количественной оценки степе-

ни согласованности мнений экспертов применяется коэффициент конкорда-

ции, который позволяет оценить, насколько согласованы между собой ряды 

предпочтительности, построенные каждым экспертом. В качестве одного из 

методов повышения согласованности экспертных оценок применяют "Дель-

фи"-метод. 

Для многокритериальных задач ПР разработаны методы векторной оп-

тимизация, при которой критерием оптимальности является вектор с не-

сколькими компонентами. При анализе и решении многокритериальных за-

дач должна выполняться аксиома Парето, которая фиксирует стремление ли-

ца принимающего решение (ЛПР) получить максимально возможные значе-

ния по всем имеющимся критериям. Принцип Парето не является универ-

сальным, пригодным во всех без исключения многокритериальных задачах, и 

иногда может нарушаться. Принципа Парето следует придерживаться, когда 

ЛПР в процессе выбора ведет себя достаточно "рационально".  

Для сложных многоуровневых моделей ПР существует метод иерархий 

Саати, основанный на иерархическом представлении проблемной ситуации с 
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большой неопределенностью и применении метода парных сравнений, и спе-

циальные подходы, наиболее значимыми из которых являются методика 

PATTERN и информационный подход А.А.Денисова. 

Информационный подход базируется на диалектическом обобщении за-

конов функционирования и развития систем различной физической природы. 

В основу информационного подхода положены два постулата: первый из них 

- об адекватности отражения материи - гласит, что информация есть функция 

материи, которая, по меньшей мере, для ограниченных приращений носит 

характер пропорциональной зависимости, а второй - утверждает, что есте-

ственные процессы текут в направлении максимального снижения потенциа-

ла. Информационный подход позволяет объединить экспертные оценки по 

качественным критериям и оценки по критериям, для которых могут быть 

использованы количественные оценки. 

Также следует выделить современные методы и методологии ПР такие 

как дискретно-логические в основе которого лежит теория графов, методы на 

основе семантического анализа иерархических и сетевых моделей. При по-

строении адаптивных эконометрических моделей - нейронных сетей упор де-

лается не на формулировку адаптивных алгоритмов анализа данных, а - на 

построение виртуальной адаптивной структуры. 

Таким образом, при управлении качеством проектов с учетом влияния 

неопределенностей, недостаточно применять традиционно используемые 

экспертные методы, поскольку даже в случае применения нескольких крите-

риев с весовыми коэффициентами, трудно гарантировать достоверность экс-

пертной оценки. Для решения данной проблемы необходимо разработать ме-

тод ПР с учетом методик структуризации функций проектирования, основан-

ный на использовании информационного подхода, методов анализа иерархий 

и сетей с элементами теории нечетких множеств. 

В.А. Запорожченко 

Ранжування зв’язків між елементами знань в моделі компетенції 

«Око» 

 

Відомо, що сучасна система знань з управління проектами будується на 

основі елементів знань та зв’язків між ними. За NCB UA Version 3.1 таких 

елементів нараховується 52. Вони об’єднані у три групи, які представляються 

моделлю «Око». Кількість зв’язків між елементами різна, і коливається від 7 

до 24. В реальній практиці управління проектами урахування всіх зв’язків 

неможливо, та і непотрібно. Виникає задача відбору найбільш важливих 

зв’язків в конкретній ситуації.  

Розроблений нами раніше метод управління знаннями передбачає про-

цедуру опису реальної ситуації в проекті через виявлення найбільш критич-

них елементів знань, які відображають сутність ситуації в проекті. Як прави-

ло, таких базових елементів чотири. Кожний з елементів «тягне» за собою 

встановлені в NCB зв’язки. Для відбору найбільш значущих зв’язків пропо-

нується процедура розрахунку коефіцієнту сітьового впливу інших елементів 
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на базові елементи. Для цього на першому етапі виділяються додатково тіль-

ки ті елементи, які мають зв’язки з базовими елементами. Далі для кожного 

елемента встановлюється кількість зв’язків, які мають односторонній вплив 

від елементу на базові елементи. Це найбільш вагомі зв’язки для конкретної 

ситуації в проекті. Їх вага при застосуванні адитивного методу розрахунку 

коефіцієнту сітьового впливу дорівнює 0,8 (виходячи з принципу Парето). 

Далі розраховуються зв’язки, які мають двосторонній вплив. Для них ваговий 

коефіцієнт дорівнює 0,2. Зв’язки, які відображають вплив базового елементу 

на інші елементи не розглядається.  

На другому етапі для кожного елемента розраховується коефіцієнт сі-

тьового впливу. З елементів знань, які відібрані на першому етапі, обирають-

ся 3-5 елементів, які мають максимальне значення коефіцієнту сітьового 

впливу. Для кожного з цих елементів в побудованій системі, яка складається 

з чотирьох базових і 3-5 виділених елементів, розраховуються свої значення 

коефіцієнту сітьового впливу. Процедура їх розрахунку аналогічна, як і для 

базових елементів. 

На основі отриманої інформації будується сітьова модель у вигляді ког-

нітивної карти, вузлами якої виступають базові та виділені елементи. Між 

ними встановлюють відповідні зв’язки і проставляють значення коефіцієнтів 

сітьового впливу. Аналіз такої карти дає змогу виявити найбільш критичні 

елементи, які визначають конкретну ситуацію в проекті. Пошук додаткової 

інформації для цього елемента розширює обсяг знань і виступає джерелом 

вирішення проблем конкретної ситуації в проекті.  

Практика довела, що для відповідних типів проектів у кожній організації 

накопичується своя база додаткових знань для кожного з елементів. Її пос-

тійне поповнення є джерелом вирішення проблем в управлінні проектами. 

При цьому, в якості базової платформи вирішення проблеми залишається су-

купність знань, яка наведена у зведенні професійних знань з управління про-

ектами – PMBOOK, P2M, Prince, а також знання з нових підходів в управлін-

ні проектами (генетичний, проактивний, інтерактивний та інш.). 

И.В. Карпенко 

Инновационные проекты развития атомной энергетики Украины 

 

Несмотря на недавние трагические события в Японии – крупная радиа-

ционная авария на АЭС Фукусима-1 (по заявлению японских официальных 

лиц – 7-го уровня по шкале INES), произошедшая 11 марта 2011 года в ре-

зультате сильнейшего землетрясения и последовавшего за ним цунами. Руко-

водство нашей страны, как и большинство специалистов атомной отрасли 

считает, что у Украины нет реальных, экономически обоснованных альтерна-

тив ядерной энергетике. 

По итогам 2010 года доля АЭС в производстве электроэнергии составля-

ет 47,4 % . Развитие атомной энергетики предусмотрено Энергетической 

стратегией Украины на период до 2030 года. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2011)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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Энергетическая стратегия предполагает, что в 2030 году производство 

электроэнергии увеличится в 2,2 раза по сравнению с 2005 годом, при этом 

доля АЭС в выработке электроэнергии составит 52,1 %. Вместе с тем сум-

марная выработка электроэнергии на АЭС увеличится более чем в 2,4 раза. 

Приведенные цифры свидетельствуют о важнейшем значении атомной энер-

гетики в обеспечении стабильного развития нашего государства. 

В 2016 – 2017 годах предполагается пуск двух атомных энергоблоков № 

3 и № 4 Хмельницкой АЭС мощностью 1000 МВт каждый. В дальнейшем 

намечена реализация обширной программы строительства и ввода в эксплуа-

тацию новых и замещающих мощностей общей суммарной мощностью 18 

500 МВт. При этом планируется выполнение работ по продлению ресурса 13-

ти действующих энергоблоков АЭС Украины. В настоящее время по двум из 

них решение о продлении срока эксплуатации уже принято. Коллегия ГКЯРУ 

10 декабря 2010 года одобрила сверпроектную работу первого и второго бло-

ков Ровенской АЭС в течение 20 лет. 

Безусловно, реализация такой объёмной инвестиционной программы 

должна происходить одновременно с реализацией инновационных проектов 

развития отрасли. 

В настоящее время проект строительства энергоблоков № 3 и № 4 

Хмельницкой АЭС является ключевым проектом развития атомной энерге-

тики Украины, но его нельзя назвать инновационным, так как в основу поло-

жена «устаревшая» реакторная установка В-392 (в 2006 году Российская Фе-

дерация прекратила разработку проекта В-392 в связи с ориентацией про-

мышленности на производство оборудования по проектам РУ В-392М и В-

491 для инновационного проекта развития атомной энергетики в Российской 

Федерации АЭС-2006). 

В Украине атомная энергетика является на 100 % государственной и не-

корпоратизированной, что фактически нивелирует возможности привлечения 

частных инвестиций в её развитие. Именно поэтому важнейшая роль в инно-

вационных проектах развития атомной энергетики Украины должна быть от-

ведена использованию механизма государственно-частного партнерства. 

Инновационные проекты развития атомной энергетики Украины долж-

ны быть сформированы в отдельной стратегической отраслевой программе 

научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР), в том 

числе с привлечением частного инвестиционного капитала. Должен быть 

сформирован так называемый «инновационный портфель проектов». И тогда 

инновационные проекты развития атомной энергетики станут настоящим 

«локомотивом» на пути к осуществлению полноценного государственно-

частного партнёрства в атомной энергетике. 

Существенный эффект в развитии современных инновационных проек-

тов атомной энергетики Украины может быть достигнут в ходе реализации 

украино-российского инновационного «мегапроекта» по разработке серийно-

го нового энергоблока на базе ВВЭР мощностью 1000-1200 МВт. Главный 
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блок серии из шести энергоблоков, которые в дальнейшем будут строиться в 

Украине, планируется построить на площадке Южно-Украинской АЭС. 

Реализация данного проекта позволит максимально задействовать со-

хранившийся после распада советского союза научно-технический потенциал 

нашей страны, а также создать полноценную инновационную инфраструкту-

ру атомной отрасли.  

В ходе подготовки к запуску в производство украино-российского про-

екта серийного энергоблока АЭС найдут решение основные проблемы внед-

рения инновационных технологий, а именно: 

1. Разработан механизм финансирования инновационных разработок за 

счёт инвестиционной стоимости реализации проекта. 

2. Разработана эффективная система управления инновационной инфра-

структурой атомной отрасли с использованием автоматизированной корпо-

ративной системы управления проектами. 

3. Полученные организационные и технические решения по внедрению 

новых схем финансирования и управления инновационной инфраструктурой 

будут отработаны на практике в ходе строительства энергоблоков № 3 и № 4 

Хмельницкой АЭС. 

А.А. Климчук 

Управление целенаправленным развитием банка на основе порт-

феля проектов 

 

Банковская сфера, как и большинство сфер экономической жизни стра-

ны, ощущает на себе турбулентность внешнего окружения. Это требует от 

банковских учреждений реорганизации систем управления. Соответственно - 

нужны проекты для их совершенствования. 

Мы хотим рассказать о наиболее интересных результатах применения 

целевого подхода к управлению изменениями в условиях банка «Кредит-

Днепр». 

Управление изменениями в банке было реализовано силами созданного 

год назад специализированного подразделения – отдела бизнес-

администрирования. Это подразделение взяло на себя весь круг вопросов по 

управлению организационными и инфраструктурными проектами. Т.е. теми 

проектами, целью которых является изменения системы управления банка. 

Управление проектами ведется с использованием портфельного подхода. 

Портфель проектов формируется исходя из текущих стратегических задач 

банка. 

Какие есть особенности управления проектами? В первую очередь – это 

приоритет целенаправленности имплементируемых изменений. Этого мы до-

стигли за счет доработки существовавшей в банке системы стратегических 

целей (на базе методологии BSC). 

Вторая важная отличительная черта – ориентация на бизнес-процессы. 

Бизнес-процесс – это целенаправленная последовательность действий, кото-

рая по определенному алгоритму преобразует входы процесса в его выходы, 
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представляющие ценность для потребителей (внешних или внутренних). Та-

ким образом, результатом проекта становиться изменения, вносимые в биз-

нес-процесс, его реорганизация. Динамика работы отдела приведена на ри-

сунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика работы подразделения по месяцам 

Почему управление портфелем проектом было и есть важным для банка: 

 быстрые темпы развития региональной сети банка требуют реоргани-
зации процессов управления головного офиса; 

 достаточно высокий уровень текучести персонала в региональных 
подразделениях банка требует взаимозаменяемости сотрудников, что дости-

гается за счет регламентации их деятельности. 

Целенаправленности проектов и всей программы в целом достигается за 

счет ориентации на KPI бизнес-процессов, подвергаемых реорганизации. Та-

ким образом, осуществляется связь «проблема-процесс-проект-

реорганизация процесса». Поскольку KPI бизнес-процессов включены в об-

щую систему, управление проектам также обладает свойством целенаправ-

ленности. 

Главными игроками при внедрении управления портфелем проектом 

выступали проектные менеджеры, приглашенные на работу одновременно с 

созданием подразделения. Условием было набрать незаангажированных со-

трудников, которые, обладая навыками системного анализа и методам управ-

ления проектами, не были связаны стереотипами о «болезнях» банка. 

Из инструментария реорганизации бизнес-процессов мы используем 

следующее: 

 выделение в деятельности банка отдельных бизнес-процессов и зане-

сение их в общий ландшафт; 

 формализация бизнес-процесса в виде графической модели (стандарт 

IDEF0); 

 мотивация проектной команда и владельца бизнес-процесса на улуч-

шение показателей эффективности бизнес-процесса (KPI); 

 применение классических принципов реинжиниринга бизнес-

процессов; 

 внедрение механизмов постоянного совершенствования бизнес-

процессов (Кайдзен, Бережливое производство); 



 

88 

 

 закрепление изменений бизнес-процессов в виде регламентирующих 

документов, формируемых автоматически в программном комплексе Бизнес-

студия. 

На наш взгляд, выбранная стратегия проектного менеджмента в банке 

оправдала себя. Поскольку управление организационными проектами, внед-

рение процессного подхода и построение общей системы управления изме-

нениями я вляется актуальной практической задаче – мы с радостью готовы 

обсуждать эту тему с теоретиками и практиками, работающими со сходими 

задачами. С автором вы можете связаться по адресу mail@klimchuk.info. 

Ю.І. Ковальчик, В.О. Тимочко, О.І. Говда 

Випадкові марківські процеси в стохастичних моделях управління 

проектами збирання сільськогосподарської продукції 

 

Обґрунтовано доцільність та методологію застосування випадкових 

марківських процесів у моделях визначення продуктивності збиральної тех-

ніки під час управління проектами збирання сільськогосподарської про-

дукції.  

Вступ. Застосування математичних методів та моделей в управлінні 

проектами та/або процесами в агропромисловому комплексі для підвищення 

їх ефективності є актуальною науково-практичною проблемою. Проаналізо-

вано останні дослідження та публікації з цього питання. Зокрема, розглянуто 

моделі розрахунку показників продуктивності збиральної техніки . Подібні 

моделі не враховують ймовірнісного характеру факторів, які впливають на 

виробничий процес, що знижує точність розрахунків. Авторами обґрунтова-

но доцільність та методологію застосування випадкових марківських про-

цесів у моделях визначення продуктивності збиральної техніки.  

Постановка задачі. Вдосконалення методу визначення продуктивності 

збиральної техніки на підставі застосування випадкових марківських про-

цесів для визначення ймовірності відмов збиральної техніки. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо ймовірність відмов збираль-

ної техніки. Оскільки ми маємо справу з невизначеними факторами відмов, 

які є випадковими величинами, у нашому випадку ймовірнісні характеристи-

ки цих величин можуть бути отримані з практики або відомі заздалегідь. Тоді 

для побудови математичних моделей застосовні так звані марківські випад-

кові процеси. Тобто розглядатимемо такі випадкові процеси, для яких в будь-

який момент часу 0t  ймовірнісні характеристики процесу в майбутньому за-

лежать лише від його стану в даний момент часу 0t  і не залежать від того, 

коли і як система прийшла до цього стану.  

Ми розглядатимемо процес із дискретними станами і неперервним ча-

сом. Тобто, вважаємо, що система, яка описує працездатність певної кіль-

кості одиниць збиральної техніки, може бути в різних можливих станах 0S , 1S

, 2S , 3S , …, nS , які можна заздалегідь перерахувати і які характеризуються 

відмовою внаслідок поломок і позапланових ремонтів певної кількості оди-

mailto:mail@klimchuk.info
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ниць цієї техніки. Вважаємо, що перехід зі стану працездатності в стан по-

ломки відбувається раптово, стрибкоподібно, тобто стани дискретні. Оскіль-

ки моменти переходів зі стану в стан не є керованими, а невизначені, випад-

кові, то такі переходи можливі в будь-який момент часу. Таким чином ми бу-

демо розглядати лише процеси з дискретними станами й неперервним часом. 

При аналізі таких випадкових процесів для наочності використовують 

графи станів. Водночас, при побудові стохастичних моделей використовують 

поняття потоку подій. Однією з найважливіших характеристик потоку подій 

є його інтенсивність.  

Ймовірність того, що система не відмовить у певний момент часу, зале-

жить в нашому випадку від справності збиральної техніки, тобто від того, 

скільки часу пропрацювала одиниця збиральної техніки та коли був останній 

ремонт. Якщо обидва ці параметри включити в теперішній стан системи, то 

процес можна вважати марківським.  

Можна побудувати математичну модель цього процесу. Назвемо 

ймовірністю i -го стану ймовірність )(tp i  того, що в момент t  система буде 

знаходитись у стані iS . Для будь-якого моменту часу сума всіх ймовірностей 

станів є рівною одиниці: 



8

1

1)(
i

i tp .   

Для того, щоб знайти всі ймовірності станів )(tpi  як функцій часу, скла-

даються рівняння Колмогорова – особливі диференціальні рівняння, в яких 

невідомими функціями є ймовірності станів. 

При заданні початкових умов і визначенні фінальних ймовірностей , а 

також при заданій величині інтенсивностей потоків подій та, в результаті 

розв’язування системи рівнянь Колмогорова отримуються шукані ймовір-

ності. Для знаходження розв’язків для подібних порівняно складних систем 

будуть ефективними числові методи. 

Висновки. 

1. Модельні розв’язки можуть бути застосовані для конкретних умов 

збирання сільської продукції, прогнозування технологічної продуктивності 

збиральної техніки, оптимізації кількості її одиниць для конкретних умов 

збирання сільськогосподарської продукції, визначення показників продукти-

вності, розрахунку економічної ефективності тощо. 

2. Продуктивність збиральної техніки під час виконання операцій проек-

тів збирання сільськогосподарської продукції має ймовірнісний характер. 

Тому доцільно застосовувати стохастичні задачі із використанням випадко-

вих марківських процесів у моделях визначення продуктивності збиральної 

техніки, оптимізації її кількості для конкретних проектів та розрахунку еко-

номічної ефективності. 

Б.Ю. Козырь 

Роль кластерных систем в проектах реконструкции морских тор-

говых портов 
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Важными факторами обеспечения конкурентоспособности морских тор-

говых портов являются уровень технического оснащения, показатели меха-

низации и автоматизации производственных процессов. На сегодняшний 

день физический износ большинства средств механизации портов Украины 

превышает 70%. Основной причиной такого состояния является недостаточ-

ность средств для обновления оборудования. 

Такая же ситуация сложилась и с судами портофлота. Всего портофлоты 

морских торговых портов насчитывают 487 единиц, из которых 115 единиц – 

буксиры. Изношенность и, как следствие, крайне низкая эффективность их 

эксплуатации отрицательно влияют на общие показатели работы портов. 

Реализация проектов реконструкции и модернизации основных фондов 

морских портов требует доступа к различным источникам финансирования. 

В современных условиях морские кластерные системы обеспечивают эф-

фективное взаимодействие предприятий морского транспортного комплекса 

и финансовых учреждений. 

В практике финансирования проектов такого типа в странах с развитой 

рыночной системой используются механизмы финансового лизинга. В струк-

туре национальной морской кластерной системы целесообразно организо-

вать специализированную лизинговую компанию в форме публичного акци-

онерного общества, что позволит реализовать преимущества государственно-

го и коммерческого партнерства. Лизинговая компания в структуре морского 

кластера может решать следующие задачи: 

- маркетинговые исследования рынка портового оборудования и судов 

портофлота; 

- привлечение иностранного капитала; 

- консалтинговое обслуживание портовых служб по особенностям меха-

низмов лизинга, проведение экономико-правовой экспертизы и оказание 

услуг по организации лизинговых сделок; 

- финансирование разработки современных проектов судов портофлота 

и размещение заказов на судостроительных предприятиях. 

Для обеспечения эффективной деятельности участников кластерной си-

стемы по реконструкции портов в современных условиях необходимо при-

менение программно-целевого подхода. Это связано с тем, что в процессе 

взаимного согласования целей, программных мероприятий и ресурсных по-

требностей осуществляется не только их взаимная подгонка, но и вариант-

ный анализ путей решения проблемы и используемых для этого ресурсов. 

Г.І. Комишова 

Огляд ризиків у різних сферах 

 

Ризик нерозривно пов’язаний з діяльністю людини і налічує стільки ж 

років, скільки існує цивілізація. 

Його існування пов’язане з неможливістю в багатьох випадках з 100% 

впевненістю передбачити настання тих чи інших подій, які не залежать від 
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наших бажань, дій, вчинків. Ризик присутній практично у всіх сферах людсь-

кої діяльності. 

Ризик являє можливість настання деякої події, що тягне за собою виник-

нення різного роду непередбачуваних наслідків. 

Комерційна діяльність, що здійснюється в жорстких умовахринку, також 

не є винятком. Чи буде стійким попит на нову продукцію? Яка буде вартість 

акцій через певний проміжок часу? Чи зможе позичальник вчасно повернути 

кредит? Настане чи ні страховий випадок? Точні відповіді на ці та багато ін-

ших питань часто не можуть бути відомі наперед. Ризик бізнесу в умовах ри-

нку – своєрідна плата за свободу проектної діяльності. 

В залежності від сфери застосування під час реалізації проекту можуть 

виникати наступні види ризиків: технічні, виробничі, будівельні та фінансові. 

Ефективна підприємницька діяльність, як правило, пов’язана з освоєн-

ням нової техніки і технології, пошуком резервів, підвищенням інтенсивності 

виробництва. Проте впровадження нової техніки і технології веде до небез-

пеки техногенних катастроф, що заподіюють значний збиток природі, людям, 

виробництву. У даному випадку мова йде про технічні ризики. 

Технічні ризики можуть бути викликані наступними причинами: 

 помилки в проектуванні; 

 недоліки технології і неправильний вибір обладнання; 

 брак кваліфікованої робочої сили; 

 зрив термінів робіт підрядниками (субпідрядниками); 

 підвищення цін на сировину, енергію і комплектуючі; 

 втрати у результаті збоїв і поломки устаткування і т.д. 
Виробничий ризик пов’язаний з виробництвом продукції, товарів і пос-

луг; із здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності, в процесі якої пі-

дприємці стикаються з проблемами нерентабельного використання сировини, 

зростання собівартості, збільшення втрат робочого часу, використання нових 

методів виробництва. 

Виробничий ризик виникає через основні причини, до яких відносяться: 

 зниження намічених обсягів виробництва і реалізації продукції вна-
слідок зниження продуктивності праці; 

 простою устаткування, втрат робочого часу; 

 відсутності необхідної кількості вихідних матеріалів; 

 підвищеного відсотка брак виробленої продукції. 
У рамках проекту будівельно-монтажних ризиків техніку можна страху-

вати від наступних ризиків: 

 вогневі ризики (пожежа, вибух, удар блискавки, падіння пілотованих 
літальних об'єктів); 

 стихійні явища (землетрус, повінь, смерч, схід ґрунту і т.д.); 

 протиправні дії третіх осіб (умисні пошкодження або знищення треті-
ми особами); 

 аварії вантажопідйомної техніки; 
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 поломки та пошкодження внаслідок зовнішнього впливу (падіння, пе-
рекидання, удари і т.д.). 

Під фінансовим ризиком підприємства розуміється ймовірність виник-

нення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу і капіталу 

в ситуації невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності. 

Фінансові ризики підприємства характеризуються великим різноманіт-

тям та з метою здійснення ефективного управління ними класифікуються за 

такими основними ознаками: 

– за видами – це основний параметр в процесі управління, який дає уяв-

лення про його фактор, що генерує та дозволяє "прив’язати" оцінку ступеня 

ймовірності виникнення та розміру можливих фінансових втрат по даному 

виду ризику до динаміки відповідного фактора. 

На сучасному етапі до числа основних видів фінансових ризиків підпри-

ємства відносяться наступні: ризик зниження фінансової стійкості (порушен-

ня рівноваги фінансового розвитку); ризик неплатоспроможності підприємс-

тва. 

– інвестиційний ризик – виникнення фінансових втрат в процесі здійс-

нення інвестиційної діяльності підприємства. 

– інфляційний ризик – знецінення реальної вартості капіталу. 

– процентний – зміні процентної ставки на фінансовому ринку (депози-

тної та кредитної). 

– депозитний ризик – неповернення депозитних вкладів. 

– кредитний ризик – надання ним товарного (комерційного) або спожи-

вчого кредиту покупцям. 

– податковий ризик – введення нових видів податків і зборів на здійс-

нення окремих аспектів діяльності, збільшення рівня діючих ставок податків 

і зборів. 

– структурний ризик – висока питома вага постійних витрат. 

– кримінальний – оголошення партнерами фіктивного банкрутства; під-

робки документів. 

Серед огляду ризиків у різних сферах у подальшій роботі планується ро-

зробити матрицю ризиків (технічної, виробничої, будівельної, фінансової ді-

яльності), виявити які ризики зустрічаються у проектній діяльності частіше, 

виробити рекомендації, які мають допомогти мінімізувати втрати від її на-

стання допомогти під час реалізації проекту. 

И.В. Кононенко, И.В. Протасов 

Управление содержанием проектов и программ развития произ-

водства продукции 

 

Известные методологии управления портфелями, программами и проек-

тами создавались в отрыве от методологии стратегического управления. Для 

повышения эффективности управления развитием предприятий процессы в 

указанных методологиях должны быть тесно связаны и представлены в еди-

ной нотации.  
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Целью работы является создание модели управления содержанием про-

грамм и проектов развития производства продукции предприятия, интегри-

рованной с процессами стратегического управления.  

В работе предлагается такая модель, которая получила название модель 

управления содержанием проектов и программ развития производства про-

дукции предприятий. Модель в свою очередь состоит из двух главных взаи-

модействующих составляющих: модели самоуправления содержанием дея-

тельности владельца бизнеса и модели управления содержанием портфелей, 

программ и проектов для персонала предприятий. Вторая составляющая 

предназначена для применения исполнительной дирекцией, менеджерами 

портфелей, программ и проектов предприятий. 

Модели выполнены с использованием нотации IDEF0. Для всех процес-

сов описаны входы, выходы, механизмы, управления. 

Модель самоуправления содержанием деятельности владельца бизнеса 

содержит следующие процессы: анализ текущей ситуации – соответствует ли 

она ожиданиям и ведет ли к желаемой цели; анализ личных действий в про-

шлом и, исходя из них, определение (уточнение) главных личных ценностей 

и того, что является не приемлемым; создание (уточнение) видения будуще-

го; понимание (уточнение) того, чего конкретно хочет владелец в долгосроч-

ной, среднесрочной и краткосрочной перспективе; выявление идей и мыслей, 

которые сдерживают владельца на пути к желаемому результату; формули-

рование (уточнение) стратегического плана личных действий; настраивание 

на победу и действия для ее достижения; осуществление учета и контроля 

выполнения личного стратегического плана; анализ выполнения личного 

стратегического плана. Процессы связаны цепями обратной связи.  

Предложена модель управления содержанием портфелей, проектов и 

программ развития производства продукции для персонала предприятий, ос-

нованная на применении процессного подхода. Модель объединяет наиболее 

важные процессы формирования стратегии, создания проектов и программ, а 

также процессы управления их осуществлением. 

Модель верхнего уровня описывает группу процессов управления со-

держанием проектов и программ развития производства продукции предпри-

ятия, а именно анализа и прогнозирования состояния среды, целеполагания, 

разработки проектов, программ и портфеля, осуществления мероприятий, 

учета, контроля, анализа, принятия решений. 

Модели второго уровня описывают каждый из этих процессов более де-

тально. Группа процессов анализа и прогнозирования состояния среды вклю-

чает процессы анализа и прогнозирования состояния внешней и внутренней 

среды предприятия, разработки сценариев развития предприятия и его окру-

жения, SWOT-анализа. 

Группа процессов целеполагания включает процессы формирования 

миссии, видения, главных целей, критериев достижения главных целей, при-

оритетных направлений развития предприятия. 
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Группа процессов разработки проектов, программ, портфеля вколючает 

следующие процессы: выбор стратегии предприятия в области выпуска про-

дукции, формирование предложений по размещению производства продук-

ции, по рациональной специализации и кооперации с другими фирмами, раз-

работка инвестиционных проектов и бизнес-планов, разработка целевых 

комплексных программ, разработка портфеля, разработка технического зада-

ния, технического предложения, эскизного проекта, технического проекта, 

рабочей документации создания нового продукта, планирование технологи-

ческой подготовки производства продукта проекта.  

Группа процессов осуществления мероприятий, учёта, контроля, анали-

за, принятий решений включает процессы осуществления мероприятий по 

выполнению программы развития предприятия и отдельных проектов, учета, 

контроля, анализа их осуществления, принятия решений. 

Предложен жизненный цикл проектов и программ. Прединвестиционная 

фаза включает: анализ и прогнозирование состояния среды, анализ личных 

действий владельца бизнеса, формирование ориентиров у владельца бизнеса, 

формирование стратегического плана владельца бизнеса, формирование ори-

ентиров на предприятии, формирование проектов, программ, портфеля. Фаза 

осуществления мероприятий, проектов, программ предусматривает разработ-

ку проекта создания нового продукта, планирование технологической подго-

товки производства, создание производства продукции. Эксплуатационная 

фаза, получение благ предусматривают производство продукции, учет, кон-

троль, анализ выполнения мероприятий, проектов, программ, принятие ре-

шений. 

Для осуществления процесса «выбор стратегии предприятия в области 

выпуска продукции» разработаны модель и метод решения динамической за-

дачи оптимизации перспективного ряда продукции с точки зрения максими-

зации прибыли предприятия в течение планового периода.  

Для выполнения процесса «разработка инвестиционных проектов и биз-

нес-планов» предложены модель и метод решения задачи оптимизации со-

держания проекта по срокам и стоимости его выполнения при наличии огра-

ничений на качество продукта после выполнения определенных этапов про-

екта. 

Решена задача оптимизации типажа продукции для компании, которая 

занимается производством компьютеров, с точки зрения максимизации при-

были. Определено оптимальное содержание проекта освоения производства 

новых типов компьютеров по критериям стоимость и время выполнения ра-

бот при заданных ограничениях на качество результатов этих работ. Выпол-

нен анализ устойчивости решения к изменению исходных данных. 

В.В. Концевич, В.Г. Концевич  

Методология анализа временных рядов при планировании и обес-

печении качества управления ИТ-проектами 
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Содержание, затраты (стоимость), время и качество образуют ядро 

управления проектами. Проект считается успешным или эффективным, если 

выполняются определенные требования качества. Подготовка и выполнение 

таких требований ведет к необходимости управления качеством. Согласно 

определению, качество проекта – это выполнение требований установленных 

для проекта. 

ИТ-проекты встречаются во всех отраслях, где применяются информа-

ционные технологии. Риски срыва сроков, превышения плановой трудоемко-

сти и сложность достижения запланированных результатов по этим проектам 

особенно высоки. Для ИТ-проектов характерна высокая интенсивность в со-

четании с глубокой детализацией календарно-сетевых графиков и итераци-

онностью выполнения работ. Кроме того, требуется детализация трудовых 

ресурсов для конкретного исполнителя. Перечисленные факторы является 

определяющими в обеспечении качества управления ИТ-проектами. 

Для управления качеством на протяжении всего жизненного цикла ИТ-

проекта, как правило, используются статистические методы. Понятие каче-

ства планирования при реализации ИТ-проектов тесно сплетено с используе-

мыми технологиями. Достаточно эффективным методом анализа качества, 

используемого в рамках статистического контроля процессов, является метод 

анализа временных рядов. Данный метод соединяет в себе статистические 

принципы управления процессами, позволяет визуализировать изменение ка-

кой-либо контрольной величины во времени и осуществлять прогноз показа-

телей на основе этого анализа. 

Анализ временных рядов позволяет сделать более качественную оценку 

влияния неслучайных факторов на исследуемый объект и сделать прогноз о 

его поведении в будущем. Представляют интерес следующие неслучайные 

факторы: долговременные (А), сезонные (В) и циклические (С). В данном 

случае цель анализа временного ряда состоит в построении модели, которая 

адекватно описывает поведение исследуемых показателей.  

Тогда построение модели заключается в определении неслучайных 

функций, описывающих поведение неслучайных факторов: 

 

x(t) = χ(A)fтр(t) + χ(B)φ(t) + χ(C)ψ(t) + ε(t), t = 1, 2, …, N, 

где  

χ(i)= 




 C}.B,{A,iслучае,противномв0

x(t),ииформированвучаствуютiтипафакторыесли1,
 

Анализ условно предлагается проводить в пять этапов:  

1. Проверка на наличие автокорреляции и гомоскедастичность.  
2. Проверка на стационарность. 
3. Построение лаговых моделей. 
4. Построение модели временного ряда. 
5. Прогнозирование при помощи этой модели. 
Таким образом, применение временных рядов как достаточно простого 

математического аппарата позволяет повысить эффективность анализа влия-
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ния неслучайных факторов. Использование временных рядов – это один из 

наилучших способ качественного прогнозирования. 

Современные экономические условия нестабильны и не позволяют в 

принципе работать с временными рядами, охватывающими значительные пе-

риоды времени. Эффективным является комплексный подход к анализу и 

прогнозированию качества при использовании комплексных методик, кото-

рые предусматривают сочетание статистических методов с другими метода-

ми анализа и прогнозирования. Например, с экспертными оценками, различ-

ными экономико-математическими моделями и т. д. 

К.В. Кошкин, С.А. Макеев, Г.B. Фоменко  

Организационные структуры управления проектами 

совершенствования жилищно – коммунального хозяйства в 

Николаевской области  

 

Происходящая сегодня широкомасштабная реформа жилищно-

коммунального комплекса (ЖКХ) требует для своей реализации 

использования новых структур и методов управления. Высокая 

изношенность основных фондов большинства предприятий ЖКХ 

инициирует огромную потребность в инвестициях для обновления 

действующих производственных мощностей и основных фондов. 

Проводимая сегодня децентрализация управления ЖКХ (создание ОСМД, 

заключение прямых договоров с потребителями, приватизация 

энергетических сетей и пр.) увеличивает неопределенность в системе для 

инвестора и затрудняет привлечение инвестиций для предприятий ЖКХ. 

Без восстановления и развития инфраструктуры возобновления 

человеческого и организационного капитала, эффективная реализация в 

регионе правительственной Программы реорганизации ЖКХ вряд ли 

возможна 

Для поддержки реформ ЖКХ необходимо 1) организовать: 

информационную поддержку собственников, их обучение и обеспечение 

необходимыми методиками решения встающих перед ними проблем; 2) 

сформировать организационную структуру, соответствующую новым 

экономическим и юридическим условиям функционирования ЖКХ и 

способную обеспечить про-зрачное и эффективное использование 

привлекаемых инвестиций (как частных, так и бюджетных); 3) создать 

систему независимого и объективного мониторинга и контроля деятельности 

субъектов рынка жилищно-коммунальных услуг. 

Действующая процессная система управления ЖКХ опирается на 

продуктовую организационную структуру - отдельные подразделения 

осуществляют различные виды услуг, таких, как содержание жилфонда, 

ремонтно-эксплуатационное производство, водоснабжение и водоотведение, 

коммунальная энергетика, внешнее городское благоустройство и пр 

Для реализации инвестиционных проектов модернизации ЖКХ в 

существующих организационно-кадровых условиях параллельно с 
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функциональными и линейными подразделениями создаются специальные 

органы (проектные группы) для решения конкретных производственных 

задач. Эти проектные группы формируются за счет специалистов 

подразделений, находящихся на различных уровнях управленческой 

иерархии. Для согласования, планирования и координации различных 

проектов и программ, в масштабах административных единиц (город, район) 

создается единый проектный офис, который также занимается 

административно-техническим обеспечением деятельности рабочих групп, 

обучением и методической поддержкой потребителей услуг и т.п. 

Для обеспечения независимого и объективного мониторинга и контроля 

деятельности субъектов рынка жилищно-коммунальных услуг авторы 

предлагают создать качественно новую информационно-аналитическую 

структуру - коммерческий орган сертификации. Авторы убеждены, что 

проекты реформирования жилищно-коммунального комплекса специфичны 

именно своей социальной направленностью, поэтому чисто 

административно-юридические методы управления и оценки эффективности 

инвестиций здесь работают плохо, о чем свидетельствует опыт последних 20 

лет постоянного реформирования в этой сфере. Поэтому авторы считают 

наиболее естественным механизмом согласования интересов сторон 

использование мировых стандартов типа ISO, которые сами являются 

социальными институтами, функционирующими в рамках контрактных 

юрисдикцій (т.н. «лучшими практиками», добровольно принятыми всеми 

участниками рынка). 

Непосредственно функцию имплементации (освоения) стандартов 

предлагается возложить на региональную комиссию по стандартизации, 

которая должна состоять из ученых и специалистов местных ВУЗов и 

крупных предприятий, а также специалистов Управления ЖКХ. 

Независимый сертификационный орган предполагается создать на 

коммерческой основе при участии Региональной торгово-промышленной 

палаты (РТПП), которая передаст ему часть своих полномочий в сфере 

стандартизации и сертификации в регионе, а также при активной поддержке 

Управления экономики Николаевской областной государственной 

администрации.  

Таким образом, жилищно-коммунальное хозяйство рассматривается 

авторами, как синергетическая система с неравновесной открытой матричной 

организационной структурой, что позволяет повысить качество услуг и 

эффективность развития отрасли за счет организации системного 

взаимодействия его внутренней и внешней среды, функционирования в 

условиях неопределенности рыночных отношений. Основным инструментом 

такой организации среды авторы считают внедрение стандартов системной 

инженерии посредством соответствующих организационных структур. 
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К.В. Кошкин, Ю.Н. Харитонов 

Жизненные циклы проектов реконструкции систем теплоснабже-

ния 

 

Исследование связей и закономерностей, которые возникают в процессе 

управления материальными, информационными, человеческими и другими 

ресурсами на протяжении жизненного цикла проекта требует, прежде всего, 

определения и исследования непосредственно самих жизненных циклов про-

ектов, применительно к предметной области исследования – проектов рекон-

струкции систем теплоснабжения. 

Структура жизненного цикла проекта, содержащая задачи, процессы и 

действия, которые должны быть выполнены, существенным образом зависят 

непосредственно от жизненного цикла продукта проекта. 

Рассмотрен полный жизненный цикл элементарной системы теплоснаб-

жения, содержащей в себе примитивы подсистемы генерации, транспорти-

ровки и распределения, а также потребления тепла (рис.1). В общем случае 

жизненный цикл элементарной системы теплоснабжения муниципального 

образования содержит в себе жизненные циклы подсистемы генерации тепла 

(контур И), подсистемы транспортировки и распределения тепла (контур Т), 

и подсистемы потребления тепла (контур П). 
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Рис.1 – Жизненный цикл элементарной системы теплоснабжения 

Выполненный анализ жизненного цикла элементарной системы тепло-

снабжения позволяет определить временные интервалы различных фаз и ста-

дий развития элементарной системы теплоснабжения, которые определяют 

базовые составляющие проектов различного целевого назначения. Так, 

например, 

максимально возможное время существования подсистем можно определить 

как: 

– для подсистемы генерации тепловой энергии 
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 ; 

 –  для подсистемы транспорта и распределения тепла 



 

99 

 

тTmax = т
кi

k

i

т
рi

k

i

т
мi

k

i

т
эi

k

i

т
л

т
c TTTTTT 





1111
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 – для подсистемы потребителя тепла 
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Показано, что минимальное время завершения фазы создания системы 

теплоснабжения определяется максимальным временем создания любой из 

подсистем: 

сTmin = и
cpT , при и

cpT > (
т
cpT , п

cpT ); 

сTmin = т
cpT , при т

cpT > (
и
cpT , п

cpT ); 

сTmin = п
cpT , при п

cpT > (
т
cpT , и

cpT ). 

Условно, все проекты, связанные с развитием элементарной системы 

теплоснабжения, разделены на пять основных проектов: проекты, связанные 

с первоначальным созданием системы теплоснабжения; проекты модерниза-

ции системы; проекты ее реконструкции; консервации – расконсервации и 

ликвидации. Проекты, связанные с соответствующими трансформациями ор-

ганизационных структур на данном этапе исследований не рассматривались. 

Аналогично жизненному циклу элементарной системы теплоснабжения, 

проекты развития (рис.2) содержат в себе жизненные циклы проектов разви-

тия подсистемы генерации тепла, подсистемы транспортировки и распреде-

ления тепла, а также подсистемы потребления тепла.  
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Рис.2 – Жизненный цикл проектов развития элементарной системы тепло-

снабжения 

В соответствие с жизненным циклом элементарной системы теплоснаб-

жения можно определить, относительно ее подсистем, возможные проекты, 

связанные с ее развитием, а также их временные интервалы  

Установленные взаимосвязи временных интервалов жизненных циклов 

развития элементарной системы теплоснабжения и жизненных циклов проек-

тов развития СТ позволяют повышать эффективность процессов управления 

инициацией, планирования, исполнения, мониторинга и контроля, а также 
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завершения проекта. 

К.В. Кошкин, М.Ю. Харитонова 

Модели финансирования проектов и программ реконструкции си-

стем теплоснабжения 

 

К настоящему времени проблема модернизации и реконструкции муни-

ципальных систем теплоснабжения (СТ) остается одной из наиболее акту-

альных среди многочисленных проблем реформирования системы жилищно-

коммунального хозяйства Украины. 

Одним из направлений повышения эффективности процессов реформи-

рования СТ муниципальных образований является применение методов и 

моделей системы знаний управления проектами, которые нашли свое отра-

жение в работах отечественных и зарубежных исследователей. 

Анализ выполненных исследований в области управления проектами 

показывает, что вопросы управления стоимостью в проектах модернизации и 

реконструкции систем теплоснабжения, обладающих рядом особенностей, не 

нашли своего отражения среди публикаций, посвященных предметной обла-

сти исследования. При этом известные исследования в области управления 

проектами показывают, что данный вопрос является одним из наиболее важ-

ных, который оказывает существенное влияние на эффективность разработки 

и реализацию проекта в целом.  

Опыт реализации проектов реконструкции муниципальной системы теп-

лоснабжения показывает, что одним из факторов, вызывающих отклонения 

по стоимости проекта, следует считать фактор принятой модели финансиро-

вания. Это объясняется рядом особенностей, которые присущи данным про-

ектам: необходимость обеспечения проекта достаточным объемом финансо-

вых средств; требуемой стабильностью и динамичностью поступления фи-

нансовых ресурсов и др. Особое значение вопрос выбора модели финансиро-

вания приобретает при определении рисков, связанных с определением ис-

точника финансирования проекта, общей стоимости проекта, при разработке 

и реализации организационно – технического обеспечения финансирования, 

при формировании технико-технологических разделов проекта и многое дру-

гое. 

В настоящее время основными источниками финансирования проектов 

реконструкции муниципальных систем являются средства государственного 

бюджета, средства бюджетов муниципальных образований, кредитные сред-

ства, средства собственника объектов системы теплоснабжения, а также 

средства, приходящие в виде финансовой помощи. 

Рассмотрены основные модели финансирования проектов реконструк-

ции муниципальных систем теплоснабжения, которые представлены на рис.1.  

Базовыми моделями финансирования проектов реконструкции муници-

пальных СТ следует считать: модель финансирования проектов за счет 
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Рис.1. Основные модели финансирования проектов и программ рекон-

струкции муниципальных систем теплоснабжения 

бюджетов разных уровней; модель финансирования за счет государственного 

бюджета; модели финансирования за счет кредитных ресурсов, собственных 

финансовых средств, а также за счет финансовой помощи. 

Рассмотрены достоинства и недостатки базовых моделей финансирова-

ния. На примере анализа финансирования проектов за счет государственных 

средств показано, что заявленные в региональных программах цели, в боль-

шинстве случаев, не будут достигнуты по причине относительно малой вели-

чины государственного бюджета на данные статьи расхода. Ограниченные 

бюджетные ресурсы не стимулируют модернизацию жилищного фонда, как 

составляющего элемента системы теплоснабжения, и не способствуют осу-

ществлению мероприятий, направленных на эффективное использование ре-

сурсов. 

Реальная практика разработки и реализации проектов реконструкции СТ 

показывает, что финансирование осуществляться комплексно( рис.2), по 

смешанным схемам т.е., с применением разнообразных сочетаний базовых 

моделей (6…15 и др.). 

При определении модели финансирования по смешанной схеме важно 

учитывать достоинства и недостатки базовых моделей, а также основные ха-

рактеристические составляющие проекта или программы реконструкции СТ: 

миссию проекта реконструкции, сроки реализации проекта, профиль проекта 

реконструкции, требуемые объемы финансирования и многое другое. 

Показано, что выбор модели финансирования проектов и программ ре-

конструкции муниципальных систем теплоснабжения существенным обра-

зом зависит от характеристических составляющих проекта и условий полу-

чения доступа к финансовым средствам. 

Выявленные качественные характеристики основных моделей 

финансирования позволяют рационально решать вопросы управления стои-

мостью проектов и программ реконструкции СТ. 
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К.В. Кошкин, А.Ю. Яни 

Управление параметрами конфигурации информационных систем 

на основе когнитивного моделирования 

 

Экономическую эффективность проектов в сфере информационных тех-

нологий, к которым относится проектирование и внедрение информацион-

ных систем (ИС), достаточно тяжело спрогнозировать. Количественная оцен-

ка эффективности ИТ-проекта определяется соотношением «затраты-

результат». 

При оценке затрат ИТ-проектов необходимо учитывать затраты на про-

ектирование и внедрение, а также на владение готовым продуктом. Тем са-

мым целесообразно использование методологии ТСО на этапе планирования 

проекта при принятии решения о выборе конфигурации информационной си-

стемы с точки зрения эффективности.  

Когнитивное моделирование является инструментом, который дает воз-

можность исследовать влияние различных конфигураций информационной 

системы на показатели эффективности. Использование ТСО в процессе мо-

делирования позволяет проводить данное исследование с учетом прямых и 

косвенных затрат.  

Для построения когнитивной модели с применением методологии ТСО 

выделим пять основных групп концептов: 

1. Компоненты информационной системы: сетевое аппаратное обеспе-
чение (Х1); программное обеспечение (Х2); аппаратное обеспечение (Х3). 

2. Внедрение информационной системы: установка и настройка аппа-
ратного обеспечения (Х4); установка и настройка программного обеспечения 

(Х5). 

3. Сопровождение ИС: мониторинг (Х6); обучение персонала (Х7); тех-

ническая поддержка системы (Х8); возможность модернизации (Х9). 

4. Эффективность информационной системы: надёжность (Х10); эконо-

мичность (Х11); производительность (Х12). 

5. Эффективность деятельности предприятия (Х13).  

Компоненты информационной системы (Х1-Х3) влияют на эффектив-

ность работы разрабатываемой информационной системы (Х10-Х12), так же от 

них зависит стоимость процессов внедрения информационной системы (Х4-

Х5) и стоимость сопровождения при внедрении (Х6-Х9). Эффективность ин-

формационной системы (Х10-Х12) влияет на эффективность деятельности все-

го предприятия в целом (Х13).  

Когнитивную модель, которая позволяет выбрать наиболее эффектив-

ную конфигурацию информационной системы в условиях ограниченного 

финансирования, представим в виде ориентированного графа. На рисунке 1 

приведена разработанная для проектирования информационной системы ко-

гнитивная модель. 

Когнитивная карта модели на основе выделенных концептов и пред-

ставлена в таблице 1. Связь между затратами будем обозначать «+».  
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Таблица 1     Когнитивная карта факторов 
 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 

Х1   + + + + + + + + + +  

Х2 +  + + + + + + + + + +  

Х3 +  + + + + + + + + + +  

Х4      + + + +     

Х5      + + + +     

Х6           +   

Х7           +   

Х8           +   

Х9           +   

Х10             + 

Х11             + 

Х12             + 

Х13              

 
Рис. 1 – Когнитивная модель на основе методологии ТСО  

Когнитивное моделирование с использованием ТСО позволяет на этапе 

планирования ИТ-проекта выбирать наиболее оптимальную конфигурацию 

ИС с точки зрения эффективности в условиях ограниченного финансирова-

ния. 

Г.А. Киричевский, Н.Н. Мастило 

Проблемы реализации государственных проектов и программ в 

сфере образования 

 

Представлен опыт авторов участия в проектах в сфере образования, 

инициированных правительствами Украины, РФ, РК, Туркменистана в 2007-

2010г.г. Проекты финансировались из бюджетов государств, регионов, от-

раслей. Суть проектов – внедрение инновационных технологий и методов 

обучения в практику образовательных учреждений средней и высшей школы. 

Объемы внедрений определялись размерами «рынка» - т.е. общим количе-

ством потребителей новых технологий в стране - количеством учащихся и 

преподавателей. Так в РФ выполнялось несколько сотен проектов, около 40 

проектов в Казахстане, 5 проектов в Туркменистане. 
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В данных проектах предусматривался полный цикл внедрения –поставка 

компьютерной техники, разработка программных решений, подготовка учеб-

ного контента, обучение преподавателей школ и вузов основам работы в но-

вой информационной среде. 

Ведущим проблемами данных проектов, по мнению авторов, являются 

слабая подготовка команд со стороны заказчика и невосприятие проектов по-

требителями результатов, основными пользователями технологий.  

Отсутствие в среде заказчика – государственных органах - людей, спо-

собных адекватно воспринимать основные положения управления проекта-

ми, приводило и приводит к реализации рисков, связанных с тем, что нару-

шаются сроки согласований, принятия решений, которые приводят к суще-

ственному изменению содержания проекта.  

Достижение верхнеуровневых целей проекта существенно тормозилось 

тем, что у большинства потребителей не наблюдалось мотивации к использо-

ванию новейших технологий. В целом, существование известного распреде-

ления «сторонники-болото-противники» - 10-70-20 подтвердилось. Поэтому 

значительная часть усилий команд проектов и руководителя программы ухо-

дило на подготовку и проведение мероприятий по разъяснению преимуществ 

внедряемых технологий. Последнее осложнялось тем, что социальное поло-

жение людей, от которых зависел реальный успех проектов на всем постсо-

ветском пространстве, оказалось сходным – учителя более озабочены обще-

житейскими проблемами, чем использованием компьютеров. Тем более, что, 

как правило, механизмы мотивации массового освоения технологий отсут-

ствовали. 

Снижение уровня рисков, возникающих как следствие указанной про-

блемы возможно при системной работе по изменению общественного статуса 

основных потребителей новых технологий – преподавателей школ и вузов. 

В докладе приводятся примеры действий руководителей проектов, чле-

нов проектных команд по преодолению указанных проблем. 

С.А. Крамской 

Модели количественной и качественной оптимизации состава 

проектных команд 

 

В последние годы в управлении проектами значительное внимание уде-

ляется оптимизации состава и структуры проектных команд, как одного из 

основных условий успешной реализации проекта. Одним из основных поня-

тий в проектном менеджменте является понятие «команда» в проекте, а в 

управлении проектами - менеджмент человеческих ресурсов проекта, вклю-

чающий в себя процессы планирования, формирования и создания команды, 

ее развития и обеспечения деятельности, трансформации или расформирова-

ния команды. 

Команда управления проектом должна выявить как внутренних, так и внеш-

них заинтересованных сторон проекта, чтобы определить требования, предъ-

являемые к проекту, и ожидания всех вовлеченных сторон. Кроме того, ме-
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неджер проекта должен управлять влиянием различных заинтересованных 

сторон проекта в связи с требованиями, предъявляемыми к проекту, чтобы 

обеспечить успешное получение результата. Заинтересованные стороны про-

екта – это лица или организации (например, заказчики, спонсоры, исполня-

ющая организация или общественность), которые активно участвуют в про-

екте или интересы которых могут быть затронуты как положительно, так и 

отрицательно в ходе исполнения или в результате завершения проекта. Заин-

тересованные стороны проекта также могут оказывать влияние на проект, его 

результаты и на членов команды проекта.  

Поэтому для достижения цели количественной и качественной оптими-

зации состава проектных команд следует решить следующие задачи: 

 моделирование особенностей поведения отдельных лиц при выполне-

нии проектных заданий; 

 разработка метода определения темперамента группы лиц, отвечаю-

щих в команде за выполнение определенных функций; 

 разработка имитационной модели для описания взаимодействия «че-

ловек  - техническая система» в процессе реализации проекта; 

 пределение целевой функции оптимизации количественного состава 
команды проекта; 

 разработка метода формирования оптимальной команды проекта с 
учетом поведенческих особенностей отдельных личностей и темперамента 

отдельных функциональных групп.  

В зависимости от используемого аппарата моделирования можно выде-

лить несколько направлений исследований для количественной оптимизации: 

 задачи о назначении, использующие, в основном, аппарат оптимиза-
ции для решения задач формирования состава команд, распределения ролей 

и объемов работ; 

 теоретико-игровые модели, использующие аппарат теории игр для 

описания и исследования процессов формирования и функционирования ко-

манд. На сегодняшний день это, пожалуй, наиболее развитое направление 

формальных исследований команд, включающее (условно) в себя такие «вет-

ви» как модель Маршака-Раднера, модели коллективного стимулирования, 

модели репутации и норм деятельности; 

 экспериментальные исследования команд, включающие имитацион-
ные эксперименты и деловые игры; 

 рефлексивные модели, использующие аппарат теории рефлексивных 

игр для описания взаимодействия членов команды, имеющих несовпадаю-

щие взаимные представления о существенных параметрах друг друга. 

Немаловажным фактором при формировании проектных команд являет-

ся компетентность и квалификация участников. Применительно к проектным 

командам, в соответствии с основами профессиональных знаний и систем 
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оценки компетентности проектных менеджеров (NCBUAVersion 3.1) опреде-

лении компетенции члена команды включает в себя: 

 выявление уровня теоретической подготовки, как проявление наличия 

основополагающих знаний, с помощью обычного тестирования (соответству-

ет характеристике знаний на уровне – понимать, называть, давать определе-

ние, воспроизводить и т.д.); 

 определение личной позиции, мнения, как проявление системности и 
упорядоченности его знаний, (соответствует характеристике знаний на 

уровне – применять, использовать, находить решение, истолковывать, под-

тверждать и т.д.). 

После формирования всех функциональных групп проекта можно опре-

делить суммарный темперамент проектной команды, путём теста – опросни-

ка Г.Ю. Айзенка, это один из инструментов, который помогает сформировать 

совместимую и устойчивую проектную команду. 

На основании анализа различных моделей формирования команды 

управления проектами доказана целесообразность использования модели 

имитационного моделирования при решении задач формирования неодно-

родных команд проекта.  

Значения средних квадратичных отклонений по обоим параметрам (вер-

тность и нейротизм) достаточно большие, что свидетельствует о значитель-

ном разбросе темпераментов внутри каждой специальности. модель позволя-

ет осуществлять процесс моделирования состава команд управления проек-

том, портфелем проектов или программы исходя из критерия минимальной 

стоимости затрат на их функционирование, а также учитывать возможности 

развития профессиональной компетентности членами проектных команд. 

Ивета Краукле 

Привлечение Европейского финансирования для планирования 

бюджета негосударственных организаций Латвии 

 

В Латвии наряду с государственным и частным сектором существует не-

государственный сектор, так называемый третий сектор. В стране негосудар-

ственный сектор имеет большое значение и влияет на процессы жизни госу-

дарства. Негосударственные организации (НГО) работают как мост между 

обществом и государством. Главные виды деятельности НГО: 

 соучастие в разработке, внедрении и надзоре законопроектов; 

 безвоздмездная работа, благотворительность и филантропия; 

 сотрудничество между государством, самоуправлением, предприни-

мателями.  

В данный момент НГО работает в относительно новой, до конца не уре-

гулированной правовой и хозяйственной среде. Не смотря на то, что с мо-

мента вступления Латвии в Европейский союз, была поменяна среда дея-
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тельности НГО, примерив её к требованиям Европейского союза, до сих пор 

не решена проблема с чётким определением границ сектора. 

Глобальные финансовые кризисы влияют на все НГО - как маленькие, 

так и большие, как в городах, так и в регионах, национальные и международ-

ные. В отношении различных организаций влияние кризиса может быть 

мгновенным, но большей части осознание приходит только через время. По-

ложительным моментом экономического кризиса НГО можно считать то, что 

только тогда привлекается внимание финансированию и долгосрочным мо-

делям развития. 

Главные проблемы устойчивости НГО Латвии связаны с финансовой 

жизнеспособностью и организаторским потенциалом. Государственное фи-

нансирование НГО осуществляется в виде прямых субсидий, договоров на 

проведение работ, платежи государственными организациями некоммерче-

ским структурам за те или иные услуги, оказываемые определённой катего-

рией лиц. Одним из способов получения средств является привлечение Евро-

пейского финансирования путём написания проектов. С одной стороны, если 

организация не имеет постоянного финансирования и содержит себя только 

на финансы конкретного проекта, в такой организации новозможно планиро-

вать долгосрочное развитие. С другой стороны, проекты являются одной из 

важнейших сторон привлечения средств.  

Важнейшими источниками финансирования НГО являются ряд струк-

турных фондов Европейского союза, финансовые инструменты Европейской 

Экономической зоны и Норвежский Финансовый механизм. Разницу между 

этими источниками финансирования определяет уровень, на котором произ-

водится его ведение и использование. Для того чтобы выяснить наличие до-

ступных средтсв, необходимо проанализировать руководство к конкурсу, а 

также правила Кабинета Министров в которых обговариваются следующие 

условия проекта: доступное финансирование, авансовый платёж, объём со-

финансирования, приемлемость затрат при подготовке заявления, объём ад-

министративных выплат. 

М.А. Кузнецов 

Проектный подход при внедрении Системы менеджмента каче-

ства на авиационном предприятии 

 

В современных условиях всё большее влияние конкурентного фактора 

развития рынка предъявляет к субъектам экономической деятельности глав-

ное требование – ориентация на потребителя.  

Эффективность системы менеджмента качества (СМК) на предприятии 

достигается при её разработке и внедрении в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 9001:2008 (отечественный аналог - ГОСТ Р 

ИСО 9001:2008), который аккумулирует в себе мировой опыт наиболее 

успешных компаний.  

Максимальная эффективность решения стратегической задачи по внед-

рению СМК на крупном предприятии с большим числом сотрудников, харак-
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терных для предприятий базовых отраслей, таких как авиация, достигается 

путём поэтапной реализации в рамках проекта. 

Гармонизация стандартов управления проектами и стандартов предмет-

ных областей является характерной чертой проекта по внедрению СМК, по-

ложительно и продуктивно влияющей на результат этой деятельности. 

Эффективность системы управления любой компании обеспечивается не 

только за счет использования современных инструментов в области управ-

ленческих и отраслевых производственных технологий, но и за счет опти-

мальной конфигурации самой управленческой модели. 

С целью повышения эффективности внедрения СМК целесообразно ин-

тегрировать процессное и проектное управление. 

Преимущества процессного подхода сегодня бесспорны: это дисципли-

на, слаженность и взаимодействие, обеспечение эффективного выполнения 

действий и их правильной последовательности. 

Общемировая тенденция технологизации управленческой деятельности, 

становления новой интеллектуально-информационной экономики, концен-

трирует внимание на бизнес-процессах компании: их описании, реинжини-

ринге, регламентации, автоматизации. 

В качестве практического примера применения проектного подхода при 

масштабном внедрении СМК на авиационном предприятии предлагается рас-

смотреть проект «Разработка системы менеджмента качества в хендлинговой 

компании».  

Отличительной чертой проекта являлось создание в рамках проекта 

внутренней электронной базы нормативных документов «с нуля», внедрение 

её в промышленную эксплуатацию. Нормативная база разрабатывалась с це-

лью максимального обеспечения соответствия требованиям стандартов серии 

ISO и возможности последующего расширения при внедрении интегриро-

ванных систем менеджмента. 

Внедрённая нормативная база предполагает расширение действующей 

СМК и её доработку до соответствия требованиям стандартов ISO14001:2004 

(Системы экологического менеджмента) и OHSAS 18001:2007 (Системы ме-

неджмента здоровья и безопасности на производстве). 

Стандарт ISO 9001:2008 направлен на применение процессного подхода 

при разработке и внедрении СМК. Для этого на предприятии была создана 

система процессов, обеспечена их идентификация, а также взаимодействие. 

Всё это может быть определено, как процессный подход. 

Для обеспечения процессного подхода также были разработаны стан-

дарты по регламентации деятельности, определяющие виды документов и 

описывающие процедуры издания норм постоянного действия, порядок их 

разработки, согласования и утверждения. 

В соответствии с циклом Деминга и стандартами серии ISO 9000, все 

процессы должны регулярно измеряться. Записи результатов измерений 

должны архивироваться в соответствии с описанной процедурой и анализи-
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роваться руководством для принятия решений по корректирующим действи-

ям. 

В соответствии с реализацией данного цикла на предприятии, были опи-

саны процессы жизненного цикла продукции, измерения процессов и кон-

троля их по определённым параметрам, а также инструменты анализа и осу-

ществления предупреждающих и корректирующих действий. 

Для внедрения системы измерения процессов использовалась стандарт-

ный инструментарий инспекторского контроля. 

В рамках проекта была также разработана концепция по построению си-

стемы мотивации на предприятии, основываясь на разработках В.И. Герчи-

кова. Однако, данная концепция может быть эффективно внедрена только 

при полной поддержке руководства. 

В завершении можно сделать вывод об эффективности проектного под-

хода при внедрении СМК на авиационных предприятиях. 

О.М. Курілко  

Управління конфліктами в команді проекту на основі моделюван-

ня несилових взаємодій між її членами 

 

Одним з головних факторів, які визначають успіх проекту, є здатність 

проектного менеджера об’єднати зусилля групи людей, організувати ефекти-

вну роботу команди проекту, та скоординувати її діяльність на шляху до до-

сягнення цілей. У кожного члена команди проекту є велика кількість часто 

суперечливих очікувань та цілей щодо реалізації проекту. Тому, в процесі 

роботи над проектом існує велика вірогідність виникнення конфліктів між 

членами команди проекту, що може призвести до відхилення від цілей прое-

кту, і, як наслідок, до провалу всього проекту. Задача менеджера проекту по-

лягає у виявленні можливих конфліктів ще на стадії планування проекту та 

управлінні ними таким чином, щоб вони не лише не зашкодили, а, у разі ви-

никнення, відкривали проблеми проекту і сприяли їх вирішенню та досяг-

ненню цілей проекту.  

В управлінні проектами виділяють п’ять рівнів конфліктів: особистіс-

ний, міжособистісний, між груповий, внутрішньо груповий, міжвідомчий. 

Незалежно від внутрішніх та зовнішніх факторів конфлікту при його виник-

ненні відбувається відхід від цілей проекту і концентрація на локальних цілях 

учасників конфлікту. 

 З позицій теорії несилової взаємодії, поведінка учасників конфлікту ви-

значається їх різним ставленням до дійсності, ступенем їх інформованості, 

«згоди» або «не згоди» з певного питання конфлікту. Для досягнення цілей 

проекту необхідно скоригувати ставлення учасників проекту до конфлікту, 

або змінити ролі та відповідальність членів команди проекту. Для прийняття 

оптимального рішення необхідно вирішити задачу з визначення кількісної 

міри досягнення цілі проекту.  

Наприклад, вірогідність того, що конфлікт в проекті між функціональ-

ним менеджером та членом команди проекту вплине на досягнення успіху 
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проекту, і ціль проекту не буде досягнута становить 0,7. А вірогідність того, 

що при зміні функціонального менеджера, імовірність досягнення цілі збіль-

шиться до 0,8. З іншого боку, при здійсненні несилової дії на функціонально-

го менеджера та члена команди проекту, імовірність досягнення цілі проекту 

збільшиться до 0,95. У цьому, випадку на основі даної інформації, менеджеру 

проекту значно легше приймати коригуючі дії в конфліктній ситуації.  

Як відомо, окрім негативного впливу на проект, дослідники відзначають 

також його позитивну дію. Тому, менеджер проекту повинен, передбачуючи 

можливість виникнення конфлікту, спровокувати його ще на ранніх стадіях 

проекту, щоб своєчасно розв’язати проблеми з ним пов’язані. До конфліктів, 

які необхідно спровокувати можна віднести конфлікти через обмеженість ре-

сурсів, взаємозалежність завдань, розбіжності в календарному плані, недо-

статність виділеного бюджету. 

Отже, в управлінні конфліктами в команді проекту на основі несилової 

взаємодії можна виділити наступні етапи: 

1. виділення передумов та областей можливого виникнення конфліктів в 
команді проекту; 

2. визначення можливих сторін конфліктів; 
3. визначення типу конфлікту; 
4. прийняття рішення щодо провокування конфлікту чи прийняття рі-

шення щодо заміни складу команди проекту на основі кількісної міри ціледо-

сягнення; 

5. провокування конфлікту з метою внесення коректив в взаємодію уча-
сників проекту; 

6. внесення змін в план проекту; 

7. оцінка ефективності прийнятого рішення по усуненню конфлікту в 
команді проекту.  

Методи та моделі цілеорієнтації, розроблені з застосуванням теорії не-

силової взаємодії дають змогу зменшити імовірність виникнення конфлікту, 

визначити міру досягнення цілей проекту в залежності від несилових впливів 

в проекті, та ефективно управляти конфліктами в команді проекту. 

М.Н. Куценко  

Формирование общего ментального пространства между научным 

сектором и бизнесом как шаг к созданию новых знаний в про-

граммах инновационного развития 

 

На сегодняшний день, когда компании находятся в насыщенном знани-

ями, высокотехнологичном бизнес окружении, для поддержания конкуренто-

способности им необходимы постоянные обновления, обучение, инновации в 

процессах развития и управления. Важным элементом успеха были, есть и 

будут знания, особенно новые знания. В рамках рассмотрения программы 

развития государства отмечается необходимость взаимодействия всех его со-

ставляющих, как частного бизнеса, так и государственных структур и, в 

частности, научного сектора. В процессах научных исследований и развития 
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продуктивным становится сотрудничество между научным сектором и биз-

нес - структурами. Такое сотрудничество – важная форма создания и переда-

чи новых знаний, которая происходит в так называемых сетях знаний. Ос-

новная особенность сетей – это пересечение границ, при котором традицион-

но охраняемые границы организаций пересекаются и исчезают. Члены сетей 

с пересекающимися границами работают с условными границами, сотрудни-

чая для общей выгоды, при этом сохраняя конкурентную независимость. Се-

ти, таким образом, способны предложить три, отличающихся от отдельных 

фирм, преимущества: власть, скорость и гибкость. Это возможно, так как 

обеспеченные необходимыми ресурсами сети, способны произвести общую 

цель, эффективные связи, позволяющие взаимодействовать с другими уров-

нями, а также множество лидеров и независимость участников. Другими сло-

вами, это можно понимать как минимальный набор требований, которые 

должны удовлетворять сети, чтобы обеспечить ожидания их участников. Для 

разъяснения важно указать, что тут так же необходимы люди – без людей 

ничего не получится! 

Процесс формирования новых знаний состоит из трех элементов: 

1)процесс преобразования знаний (SECI – S-национализация, E-выход во 

внешние зоны, С-комбинация, I-интернационализация), 2)знания окружения 

(среды) – Ва, и 3) активы знаний. Новое знание создается в спирали знаний, 

где ключевыми действиями выступают процессы национализации, выхода во 

внешние зоны, комбинации, интернационализации (SECI). С помощью таких 

действий в повторяющемся, спиралевидном процессе подразумевающиеся 

знания становятся определенными. 

Знания специфичны по своему контексту, поэтому для их создания важ-

но определять контекст. Он определяется участниками и сутью участия. Ва – 

это место, предлагающее общий контекст. Этот контекст может быть соци-

альным, культурным или даже историческим, предоставляющим основу для 

освещения информации, таким образом, формируя смысл, который, соответ-

ственно, становится знанием. Ва - не обязательно только физическое про-

странство или даже географическое расположение – как комната или дом, 

или город – это соединение времени и пространства, такое же как общее мен-

тальное пространство. Ва – пространство взаимодействия, включающее язык 

и коммуникации. Знание создается путем взаимодействия между индивидуу-

мами или между индивидуумами и их окружением. 

Активы знаний формируют основу для процесса создания знаний. Это - 

специфические ресурсы компании, которые необходимы (даже обязательны) 

для создания ценности. Активы знаний это и входы, и выходы, и сдержива-

ющие факторы, это наиболее важные активы для компаний любого размера, 

которые позволяют им развиваться и подкреплять свои конкурентные пре-

имущества. Активы знаний непрерывно развиваются, они глубоко внедрены 

и частично зависимы от предшествующего пути развития. 

С точки зрения создания ценности наличие общей цели в сети взаимо-

действий очень важно. Определение цели, которая становится основой для 
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стратегии организации, важная задача, так же и нахождение общей цели в 

рамках сети, которая в достаточной мере свяжет обязательствами всех ее 

участников, едва ли менее обязательно.  

Важность связей между разными типами Ва нельзя недооценивать, объ-

ясняя это различиями между отдельными типами Ва:основополагающее, вза-

имодействующее, систематизирующее, осуществляющее. Безусловно, пере-

дача подразумевающихся знаний между различными группами облегчается 

при контакте лицом к лицу. Поэтому географическая близость кажется важ-

ной, но это лишь при условии, что знания передаются неформально. Если, 

допустим, статья с информацией издается вне местной среды, то она обретает 

больше известности, чем знания, которые не печатаются, а передаются устно.  

Взаимодействия в сетях происходят между индивидуумами, между ин-

дивидуумами и группами, между группами, между группами и организация-

ми, то есть в любых возможных комбинациях. Такие комбинации между раз-

личными онтологическими объектами провоцируют появление различных 

типов Ва. Однако тот факт, что взаимодействия могут случаться на несколь-

ких разных уровнях, потребует управленческого внимания в таком русле, 

чтобы эти взаимодействия не запрещались, иначе вся идея сети сойдет на 

нет.  

Развитие сетевого сотрудничества показало свою эффективность в от-

дельных региональных группах. Сегодня сети, состоящие из научных инсти-

тутов, исследовательских центров, научно-ориентированных компаний, а 

также из государственных служб и больших компаний, способны усилить 

конкурентоспособность не только отельной области, а и страны в целом. 

Определенно, формирование общих знаний становится целью организаций, 

для того, чтобы подкрепить свои динамические способности в обновлении 

конкурентоспособности и нахождении стратегической выгоды в изменяю-

щемся окружении. 

С.М.Лаптєв, О.І.Шаров 

Приєднання приватного вищого навчального закладу як 

освітній проект 

 

За радянських часів в Україні налічувалось близько 155 вищих навчаль-

них закладів, які за теперішньою класифікацією відносяться до ІІІ-ІV рівнів 

акредитації. У процесі переходу від елітної до масової вищої освіти та з 

урахуванням високої демографічної хвилі 80-х років за останні 20 років 

відкрито приблизно по 110-120 нових державних (з комунальними) та при-

ватних вищих навчальних закладів. З урахуванням скорочення мережі війсь-

кових училищ та короткочасності існування деяких нових ВНЗ на сьогодні 

мережа університетів, академій та інститутів налічує близько 340 навчальних 

закладів. 

Об’єктивні чинники (демографічна криза 90-х років: падіння народ-

жуваності на 52% з 1986 до 2001 року, втрата контролю якості освіти та зрос-

тання сукупних витрат на освіту до 7% ВВП) обумовили оголошення орга-
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нами державного управління вищою освітою курсу на укрупнення вищих 

навчальних закладів. Суб’єктивні чинники (бажання уникнути зайвої 

соціальної напруги в студентських та педагогічних колективах, а також нега-

тивного впливу ліквідації навчальних закладів на політичні рейтинги) обумо-

вили прагматичну тактику стимулювання до приєднання та об’єднання нав-

чальних закладів. 

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» 

(Університет «КРОК») підтримує зусилля державних органів з гарантування 

якості вищої освіти і навесні 2010 року схвалив рішення про приєднання За-

критого акціонерного товариства «Київський коледж нерухомості» (ЗАТ 

«ККН»). Приєднання реалізується як освітній проект з дотриманням основ-

них вимог до управління ним. У цих тезах дано огляд найбільш складних 

юридичних, соціальних, економічних та управлінських аспектів даного 

освітнього проекту. 

Найбільш складними виявились проблеми юридичного характеру, що 

обумовлені законодавчою неврегульованістю питань реорганізації приватних 

вищих навчальних закладів. Дійсно, рішення про приєднання (об’єднання) 

державних вищих навчальних закладів знаходиться в публічно-правовій 

площині і ухвалюється Урядом. Постанови Кабінету Міністрів України як 

акти законодавства є самостійною основою для переведення студентів і 

співробітників з одного навчального закладу до іншого, передачі майна, пе-

реоформлення ліцензій та сертифікатів про акредитацію. Рішення власників 

(засновників, учасників, акціонерів) про реорганізацію приватних вищих 

навчальних закладів не мають такого рівня універсалізму. 

Приєднанню приватного навчального закладу передує вирішення питан-

ня майнової належності, тому спочатку необхідно викупити його корпора-

тивні права (акції, частки). Університет «КРОК» викупив 100% акцій ЗАТ 

«ККН». Альтернативою може бути об’єднання капіталів, що в нашому 

випадку не передбачалось. Бізнесовою аналогією даного проекту можна вва-

жати поглинання. 

Приватні вищі навчальні заклади можуть набувати різних організаційно-

правових форм: товариство з обмеженою відповідальністю, закрите або 

відкрите акціонерне товариство, приватне підприємство, заклад (приватний 

вищий навчальний заклад). Для приєднання необхідно уніфікувати ор-

ганізаційно-правові форми закладів. Ця операція вимагає сил та часу, гальмує 

процеси ліцензування та акредитації, негативно впливає на поточну госпо-

дарську діяльність. 

Послідовність викупу корпоративних прав та уніфікації організаційно-

господарських форм не є принциповою і залежить від рішення власників. 

Рішення власників про приєднання ВНЗ вирішує лише питання належ-

ності майна. Воно не є підставою для переоформлення ліцензій та серти-

фікатів про акредитацію, що знаходиться в компетенції МОНмолодьспорту 

України. 
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У випадку нашого проекту добра воля керівництва Міністерства дозво-

лила уникнути ризику, пов’язаного із зайвою соціальною напругою та не-

визначеністю, проте вважаємо необхідним законодавче врегулювання питан-

ня переоформлення ліцензій.  

Соціально значущою є подальша доля студентів та працівників. При 

приєднанні державного ВНЗ переведення студентів та працівників 

здійснюється наказами на підставі рішення вищих органів. У приватному 

секторі це можливо лише на підставі особистих заяв студентів та 

працівників. Причому переведення студентів має проводитись після пере-

оформлення ліцензій або ліцензування правонаступника. У першому випадку 

це потребує сприяння державних органів, а в другому – пов’язано з ризиком 

та невизначеністю. Аналогічним чином вирішується питання з співробітни-

ками. Університет «КРОК» запропонував переведення до складу новостворе-

ного структурного підрозділу – Київського коледжу нерухомості Університе-

ту «КРОК» – усім студентам та штатним працівникам ЗАТ «ККН». Практич-

но всі погодились з такою пропозицією. 

Економічні аспекти приєднання обумовлені наявністю проблем у ВНЗ, 

що приєднується, та використанням авансових платежів за навчання. У 

цьому проекті зазначені питання було врегульовано за домовленістю влас-

ників. Інший пласт проблем виник внаслідок змін у структурі вартості по-

слуг, правил фінансового управління, системи оплати праці та організаційно-

економічного механізму діяльності закладу. Університет запропонував за-

мовникам укласти нові Договори про підготовку фахівців зі збереженням 

розміру оплати за навчання, співробітникам було збережено або підвищено 

заробітну плату.  

Основним джерелом управлінських проблем реалізації даного проекту 

була необхідність адаптації колективу коледжу до традицій, стандартів та ре-

гламентів великого приватного Університету. Успіх інтеграції студентів та 

працівників коледжу до нового колективу було обумовлено наявним праг-

ненням змін та готовністю до них.  

Складних проблем академічного характеру в даному проекті не було. 

У 2010 році Київський коледж нерухомості ВНЗ «Університет економіки 

та права «КРОК» повністю виконав ліцензійний обсяг набору на перший 

курс та суттєво поповнив склад другого курсу на базі повної загальної се-

редньої освіти. 

На сьогодні проект знаходиться в стадії завершення. Реалізуються 

останні формальності приєднання ЗАТ «ККН» до Університету «КРОК», які 

вже не стосуються навчального процесу, студентів та співробітників коле-

джу. 

О.І. Левіна 

Модель розрахунку ресурсів при реалізації портфелів освітніх про-

ектів 
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Раніше нами було доведено, що питаннями ресурсного забезпечення у 

вищих навчальних закладах і, в першу чергу, забезпеченням приміщеннями, 

у відповідності ідо існуючих нормативних вимог, займаються при впрова-

дженні чергового проекту з ліцензування та акредитації. При цьому, раптово 

виникає декілька проблем. Перша – як розрахувати фактичну забезпеченість 

площами усі програми підготовки фахівців з урахуванням існування різних 

нормативних вимог для різних спеціальностей. Друга – як урахувати фактич-

ний розклад занять в цих розрахунках. Відповідь на ці питання можна отри-

мати при застосуванні моделі розрахунку ресурсів, яка наведена нижче.  

Вхідними показниками моделі є:  

{Ck} -  множина спеціальностей, за якими ведеться підготовка у ВНЗ, 

k=1,N 

{Lkm} -  множина віднесення k спеціальності до m галузі 

{Mm} -  множина галузей, за якими встановлені нормативні вимоги щодо 

кількості квадратних метрів на одного студента 

{Tm} -  множина нормативних вимог щодо кількості квадратних метрів на 

одного студента в залежності від галузі m, до якої відноситься 

спеціальність k 

{Dijk} -  множина освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки j та форм на-

вчання i за спеціальністю k 

{Pj} -  максимальна нормативна тривалість тижневого аудиторного (кон-

тактного) навантаження за різними освітньо-кваліфікаційними рі-

внями підготовки j 

{Fi} -  множина коефіцієнтів приведення чисельності студентів різних 

форм навчання i до денної форми навчання 

{Mijkl} -  множина кількості студентів згідно з ліцензією та по факту l для k 

спеціальності, j освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки та i 

форми навчання 

{tn } - фактичною тривалістю навчального процесу протягом дня на про-

тязі тижня в n днів 

r - коефіцієнт завантаження площ 

q - коефіцієнт нерівномірності змінного навантаження 

S - загальна кількість власних та/або орендованих площ 

Модель являє собою ресурсно-часову балансову модель, яка має дві 

складові: ресурсно-часову потребу у використанні площ Tw та ресурсно-

часову можливість представлення площ Ta і має наступний вигляд: 

aw TT 
. 

За умови виконання цього рівняння нормативні потреби ВНЗ у примі-

щеннях повністю задовольняються згідно з нормативними вимогами органі-

зації навчального процесу. Якщо Tw менше Ta, то це свідчить про наявність 

резерву у використанні площ, а при зворотному – їх дефіциту.  

Величину Ta.можна розрахувати за формулою: 

tnSqrTa 
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Як бачимо, вона має розмірність [м
2
год] і розраховується на підставі за-

гальної площі S, якою розпоряджається ВНЗ, та часових показників організа-

ції навчального процесу (r,q,n,t). 

Для розкриття першої складової балансового рівняння розрахуємо для 

кожної спеціальності k відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня j та від-

повідної форми навчання i тижневу часу потребу у площах за формулою: 

jjklim

i j

kmijkl PMfTLT  
 

3

1

3

1  
Ця формула використовується як для розрахунку тижневої часової пот-

реби у площах для ліцензованого обсягу прийому за спеціальністю (l=1), так 

і для фактичного контингенту, який навчається на всіх програмах за даною 

спеціальністю (l=2).  

За аналогією, першу складову назвемо «потрібний тижневий часовий ре-

сурс приміщень», і розрахуємо її за формулою: 





N

k

ijklw TT
1  

Вона визначає сумарну потребу у тижневому часовому ресурсі примі-

щень за всіма чотирма портфелями освітніх проектів ВНЗ. Остаточно балан-

сове рівняння у ресурсно-часовому вимірі приймає наступний вигляд: 

jjklim

i j

N

k

km PMfTLtnSqr  
  

3

1

3

1 1  
Перевага застосування розробленої балансової моделі для визначення 

відповідності ВНЗ санітарним нормам полягає у тому, що вона більш адеква-

тно описує фактичний стан використання приміщень в процесі реалізації 

освітніх проектів на етапі інтегральної оцінки ВНЗ як єдиної цілісної систе-

ми. 

С.Н. Леонова 

Управление проектами государственно-частного партнерства в 

развитии малого судостроения в Украине 

 

Развитие яхтинга и морского туризма в нашей стране особенно актуаль-

но в связи с тем, что Украина по своему морскому потенциалу является од-

ним из крупнейших государств Европы. Этот потенциал определяется: во-

первых, наибольшей протяжённостью морского побережья среди всех стран 

Черноморского региона, который является важнейшим стратегическим ре-

сурсом Украины; во-вторых, диверсифицированным базовым морехозяй-

ственным потенциалом; в-третьих, морским природно-ресурсным потенциа-

лом; в-четвёртых, наличием значительных мобилизационных резервов вос-

становления морского транспорта и др.[1]. 

Однако существует ряд проблем в развитии малого судостроения и ях-

тенного туризма. Одними из главных сдерживающих факторов Украине яв-

ляются недостаточное использование потенциала предприятий, отсутствие 

государственной поддержки в развитии отрасли, дефицит финансирования, 

несовершенные законодательство и экономико-правовой механизм, заклю-
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чающиеся в отсутствии целостности, соответствия современным требовани-

ям [2]. 

Все это подтверждает необходимость развития государственно-частного 

партнерства, как одной из эффективных форм концентрации ресурсов власти, 

бизнеса и населения для решения задач по созданию благоприятных условий 

для развития малотоннажного рекреационного судостроения и яхтенного ту-

ризма в Украине, учитывая при этом международную практику. 

В соответствии с Законом Украины «О государственно частном парт-

нерстве» основными формами реализации проектов ГЧП являются договора: 

 концессии; 

 совместной деятельности; 

 о разделе продукции; 

 другие договора [3]. 

Использование моделей ГЧП в развитии малого судостроения и яхтинга 
Основные направле-

ния сотрудничества 
Роль государства 

Роль частного 

партнера 
Модель ГЧП 

1. Строительство и 

ремонт катеров и яхт 

различного класса 

для создания флота 

маломерных судов 

Обеспечение условий и 

гарантий ГЧП, лицензи-

рование сертификация, 

предоставление права 

пользования государ-

ственной собственно-

стью. 

Проектирование, 

строительство, ре-

конструкция, мо-

дернизация, финан-

сирование, содер-

жание, управление, 

эксплуатация 

Концессии 

Аренда 

2. Строительство но-

вых и модерниза-ция 

существующих объ-

ектов яхтенной ин-

фраструктуры 

Предоставление права 

пользования, обеспече-

ние гарантий, контроль 

Строительство, мо-

дернизация, финан-

сирование, эксплу-

атация 

Концессии 

Аренда 

3. Обеспечение сер-

висного обслужива-

ния яхт и маломер-

ных судов 

Государственная под-

держка 

Содержание инвес-

тирование, управле-

ние сервисными 

компаниями 

Договоры, 

Совмест-ная 

дея-тельность 

4. Развитие кадрово-

го потенциала 

Лицензирование и ак-

кредитация учебных за-

ведений всех форм соб-

ственности, серти-

фикация специалистов 

Подготовка специа-

листов различных 

специальностей, 

Содействие 

Договоры 

5. Осуществление 

информационной 

поддержки и популя-

ризации яхтенного 

туризма 

Повышение информи-

рованности и заинтере-

сованности в развитии 

яхтинга, привлечение 

СМИ, интернет ресур-

сов  

Создание единой ин-

формационной базы 

Участие в создании 

и проведении зна-

чимых событий в 

сфере яхтинга в 

Украине и за рубе-

жом 

Договоры 

Правовая форма осуществления ГЧП должна отвечать двум основным 

требованиям: обеспечить для инвестора привлекательность, безопасность 

вложения средств в государственную собственность и реализовать основную 

цель проекта, а именно развить сферы малого судостроения и яхтенного ту-

ризма 
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Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) напрямую зависит 

от совершенствования законодательной базы, стимулирующей развитие со-

трудничества между государственным и частным секторами, повышение 

конкурентоспособности экономики страны и привлечение инвестиций в эко-

номику Украины. 

В.П Лещинский., Г.С.Черепаха  

Добавленная стоимость как критерий оценивания программраз-

вития инновационно-

ориентированных предприятий государственной формы собствен-

ности 

 

Для любого инновационно-ориентированного предприятия основным 

средством производства ценности как для общества, так и для владельца яв-

ляется интеллектуальный капитал. Финансовым выражением ценности, со-

здаваемой предприятием (как совокупной полезности предприятия для вла-

дельца, общества и всех стейкхолдеров), является добавленная стоимость. И 

именно показатель добавленной стоимости, создаваемой предприятием, как 

отражение его эффективности в создании ценности как для общества, так и 

для владельца, должен стать одним из ключевых интегральных показателей 

оценки стратегического развития предприятия. Однако в случае, если финан-

совый капитал (деньги, ценные бумаги и все материальные активы предприя-

тия) не создают новую, добавленную ценность – оценка финансового капита-

ла предприятия сводится к остаточной стоимости его активов. Тогда как 

предполагая случай, при котором интеллектуальный капитал предприятия 

может быть не способен формировать добавленную ценность – оценка оста-

точной стоимости нематериальных активов такого предприятия будет сво-

дится к нулю. 

Что может привести интеллектуальный капитал предприятия в состоя-

ние, при котором он не создаёт добавленной стоимости? Синергетичность 

работы его компонентов при создании ценности.В случае если у предприятия 

слабый инновационный капитал, ему трудно завоевать новую нишу рынка. 

Но у инновационно-ориентированных предприятий государственной формы 

собственности в нашей стране проблема, как правило, состоит совершенно не 

в создании инноваций, а в их воплощении в реальную ценность для государ-

ства и общества. Итак, взяв за основу рассмотрения синергетического взаи-

модействия элементов инновационного капитала предприятия мо-

дель«Skandia Value Scheme» Л. Эдвинссона [1], рассмотрим процесс обесце-

нивания интеллектуального капитала(рис.1). 
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Рис. 1. Процесс обесценивания интеллектуального капитала в дотационно-

ориентированных предприятиях 

Слабость клиентского капитала большинства инновационно-

ориентированных предприятий государственной формы собственности и не-

умение налаживать процесс эффективного взаимодействия с потенциально 

наиболее перспективными клиентами не только существенно обесценивает 

создаваемые инновационные продукты (или технологии) на локальном 

уровне, но и ослабляет развитие страны (учитывая массовость этого явле-

ния). Следствием становится кардинальное смещение ориентиров таких 

предприятий с их основной миссии – привнесения в развитие государства и 

общества максимальной добавленной стоимости создаваемых инновацион-

ных продуктов и технологий, на дотационный режим существования, когда 

можно просто потреблять бюджетное финансирование, работая «на холостом 

ходу». В соответствии с такой смещённой системой корпоративных ценно-

стей этим искажается и организационная культура предприятий, постепенно 

разрушая их человеческий капитал. В случае реализации на таком предприя-

тии проектов, ориентированных на добавленную стоимость, значительную 

долю сопротивления формирует дотационно-ориентированная организаци-

онная культура (причём предприятие чаще всего этого даже не осознаёт и 

приписывает такое сопротивление обычным рискам). Процессный капитал 

таких предприятий также (как правило), становится причиной дополнитель-

ных рисков, усложнения и затягивания проектов – а симптомы у таких пред-

приятий вследствие их дотационной ориентированности могут быть разными 

– высокая инерционность организации, недостаточная оптимизация бизнес-

процессов, низкий уровень технологической зрелости организации. Таким 

образом, синергетический эффект элементов интеллектуального капитала 

уже не создаёт, а разрушает добавленную стоимость – инновационный капи-

тал не валоризуется и обесценивается. 

При этом следует учесть, что по результатам исследований Всемирного 

банка установлено, что «национальное богатство развитых государств только 

на 5% составляют природные ресурсы, на 18% – материальный, произведен-

ный капитал, а основное место – порядка 77% – составляют знания и умение 

ими распорядиться» [2]. Соответственно даже для сохранения денежных 

средств государства на текущем этапе ликвидация инновационно-

ориентированных предприятий – в масштабах страны является стратегически 
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убыточной и лишает государство потенциала развития в долгосрочном пери-

оде. Поэтому единственным выходом становится возвращение дотационно-

ориентированных предприятий к ориентации на создание максимальной до-

бавленной стоимости для владельца и общества. Таким образом, при форми-

ровании совокупности программ развития инновационно-ориентированного 

предприятия государственной формы собственности выбор проектов должен 

обеспечивать максимизацию добавленной стоимости и финансового, и ин-

теллектуального капитала. А следовательно, совокупность проектов реализа-

ции стратегии такого предприятия обязательно должна включать не только 

проекты направленные на развитие создание инноваций, но и обязательно 

подкрепляться проектами развития процессного, клиентского и человеческо-

го капитала для обеспечения синергетического эффекта при создании добав-

ленной ценности для государства и общества. 

О. В. Лисиця 

Особливості освітніх проектів в галузі культури та мистецтв  

 

Управління проектами як методологія здійснення розвитку все частіше 

застосовується в освітній діяльності. Термін «освітній проект» став звичай-

ним для більшості сучасних навчальних закладів. При цьому, залишаються 

до кінця не визначеними його відмінні ознаки.  

Вища освіта як галузь знань потребує внутрішнього розподілу. Критері-

єм такого розподілу можуть бути ті напрямки економічної діяльності, для 

яких готуються фахівці. При такому підході кожний з напрямків підготовки 

фахівців буде відрізнятись особливостями підготовки, які зумовлені особли-

востями діяльності в тій чи іншій галузі.  

Освітні проекти в галузі культури та мистецтв потрібно розділяти на дві 

великі групи. До першої слід відносити спеціальності, в програмах підготов-

ки яких передбачається велика кількість годин на формування компетентнос-

тей афективного (емоційно-ціннісного) та моторного (рухового) типів. Кож-

ний з трьох існуючих типів компетентностей (когнітивних, моторних та афе-

ктивних) має свої особливості їх формування. На жаль, сьогодні ці особливо-

сті не враховуються при визначенні спроможності проводити освітню діяль-

ність з тієї чи іншої спеціальності. На це зверталась увага в публікаціях фахі-

вців Луганського державного інституту культури та мистецтв. А саме, вказу-

валось на те, що існуючі вимоги при ліцензуванні та акредитації до профе-

сорсько-викладацького складу виходять з оцінок, необхідних при формуванні 

когнітивних компетентностей. Головний показник – кількість докторів та ка-

ндидатів наук – для формування афективних компетентностей необхідно за-

міняти на кількість народних та заслужених діячів культури та мистецтва.  

Щодо матеріально-технічного забезпечення. Відносно показників забез-

печення учбовими площами. Для формування, наприклад, моторних компе-

тентностей у танцюристів можуть використовуватись не тільки спеціально 

обладнанні приміщення, а і великі холи, коридори. Це підвищує ефективність 

використання матеріальних ресурсів вищого навчального закладу.  
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Найбільш суттєві відмінності в розрахунку показників стосуються пока-

зника забезпеченості комп’ютерною технікою. В останніх розробках керів-

ництва Луганського державного інституту культури та мистецтв показано, 

що блок професійно-практичної підготовки для спеціальностей афективного 

напрямку потребує суттєво меншої кількості комп’ютерів, ніж для спеціаль-

ностей когнітивного напрямку. Але, при цьому, необхідно враховувати, що 

спеціальності напрямку культури та мистецтв потребують додаткових витрат 

на виготовлення костюмів, декорацій та інш.  

Наведені факти доводять наявність особливості освітніх проектів в галу-

зі культури та мистецтв, що потребує необхідності науково-обґрунтованого 

визначення показників ліцензування та акредитації для спеціальностей, які 

формують афективні та моторні компетентності. 

А.А. Литвинченко 

Ценообразование в управлении программами проектов 

 

Управление затратами, рисками и контрактами в управлении проектами 

и программами имеют одно безусловное сходство – цена продукта проекта и 

программы определяется в каждом из них через ее компоненты в зависимо-

сти от типа проекта и программы. Однако, как таковая, цена продукта проек-

та и цена проекта – не одно и то же. В программе проектов возникает допол-

нительное расхождение, вызванное тем, что цена (стоимость) программы не 

является простой суммой стоимости проектов, составляющих программу. 

Если в проекте сосуществуют процесс управления созданием продукта и 

процесс управления проектом, то каждый из этих процессов имеет свой, вза-

имодополняющий друг друга, результат. Следовательно, при оценивании 

стоимости результата каждого из этих процессов необходимо идентифициро-

вать переменные и фиксированные издержки, поскольку в каждый из этих 

процессов требует квалифицированного персонала. Таким образом, процесс 

создания продукта и процесс управления проектом (программой) имеют свои 

переменные и фиксированные издержки. Структура издержек, соотношение 

между ее элементами (статьями) и их распределение во времени определяют 

чувствительность проекта (программы) к внешним (экзогенным) факторам. 

Тип проекта (программы) определенный через продукт или сферу деятельно-

сти затрагивает все три перечисленных позиции. 

Во-первых, определение стоимости проекта (программы) приведенным 

выше образом позволит при определении цены контракта, наличии стои-

мостных ограничений или рисковых событий выделять эластичные элементы 

цены проекта (программы), позволяющие производить сжатие (уменьшение) 

или перераспределение стоимости с сохранением неизменными прочих па-

раметров проекта. 

Во-вторых, выделение переменных и фиксированных издержек в каж-

дом из процессов облегчает идентификацию и оценивание провизий, вклю-

чая провизии на непредвиденные обстоятельства. 
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В-третьих, определяя таким образом структуру цены, можно обосновать 

критические пределы изменения цены проекта (программы) и ее компонен-

тов. К сожалению, невозможно нормировать пропорцию между стоимостью 

процессов управления программой, проектом и получением продукта проек-

та (программы). Однако, само по себе увеличение или снижение удельного 

веса стоимости процессов управления в совокупной стоимости проекта (про-

граммы) не является ни подтверждением и гарантией успешности и эффек-

тивности как управления проектом (программой), так и собственно проекта 

(программы).  

В-четвертых, проекты, в которых процессы управления контрактом яв-

ляются доминирующими, косвенным образом меняют содержание управле-

ния проектом (программой). Речь идет о проектах, контракт на выполнение 

которых акцентирован на процессах получения продукта проекта и не явля-

ется по существу контрактом на управление проектом создания продукта, за-

явленного в проекте. В данном случае контракт как финансовый инструмент 

взаимодействия между контрагентами идентифицирует предмет взаимоот-

ношений, требования, условия и форму взаимодействия, делая излишними 

процессы управления проектами и отдавая предпочтение процессам управле-

ния получением продукта проекта, т.е. операционному менеджменту как 

своеобразной гарантии качества продукта. 

Таким образом, вне зависимости от типа контракта, проекта и програм-

мы полная стоимостная оценка (цена) заявленных в них действий является 

совокупностью постоянных (фиксированных) и переменных издержек на по-

лучение результата заявленных в проекте (программе) действий. 

Д.В. Лукьянов, В.В.Лебедь, Е.В. Власенко 

Создание эффективной коммуникационной среды проекта  

 

1. Введение. Анализ состояния проблемы и постановка задач исследований 

В группу основных задач реализации международных программ науч-

но-исследовательских, в частности, информационно-системных, инвестици-

онных и социально-экономических проектов развития организаций, регионов 

и сетей входит задача проектирования и внедрения процессов построения и 

управления эффективными информационно-коммуникационными средами 

(ИКС). ИКС реализуя широкий спектр функций проектного менеджмента, 

являются важными инструментами управления проектами, входящими в эти 

программы. 

Решение указанной задачи, с той или иной мерой эффективности, реа-

лизуется различными методами во всех международных программах и про-

ектах. От эффективности ИКС, как свидетельствует практика, напрямую за-

висит успех выполнения проекта в пределах бюджета и заданных сроков реа-

лизации. 

Проведенный нами анализ текущего (1998 – 2010 г.г.) состояния дис-

сертационных исследований в Украине (специальность ВАК Украины 

05.13.22 «Управление проектами и программами») показал, что из защищен-
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ных в указанный период 144 кандидатских и 11 докторских диссертаций в 

области ИКС-обеспечения систем управления проектами, только 4 работы 

могут быть отнесены в рубрику «Методы управления кадровыми ресурсами 

и коммуникационными процессами в мультипроектных программах и орга-

низациях». Также этот анализ показал отсутствие отечественных диссерта-

ционных работ в области управления международными мультипроектами и 

программами на основе множества реально существующих проектов евроин-

теграции, межрегионального и приграничного сотрудничества. 

С другой стороны, в настоящее время различные аспекты ИКС являют-

ся доминирующими в управлении программами и мультипроектами в обла-

сти инженерии информационных систем, программного обеспечения, инже-

нерии информации и знания и др. областях новейших технологий и иинова-

ций. В частности, фундаментальная монография Джеймса Кэдла и Дональда 

Йетса «Управление процессом создания информационных систем» практиче-

ски полностью посвящена социльно-экономическим и организационным ас-

пектам проектного менеджмента в области информационных систем и тех-

нологий. Обширная монография Пола Бейнон-Дэвиса «Инженерия информа-

ционных систем» также освещает современное состояние этих процессов и, в 

частности, отмечает особенность современной фазы развития информацион-

ных систем, как период доминации процессов организации проектирования и 

влияния окружающей среды (т.е. иных систем и коммуникации организаций, 

проектантов и пользователей) на темпы и качество процессов проектирова-

ния. Гарольд Керзнер в монографии «Управление проектами – исследование 

примеров» уделяет значительное внимание проблемам информационно-

коммуникационной среды поддержки управления проектами, в частности, 

управления риском, изменениями и конфликтами в процессах проектирова-

ния. Джозеф Филлипс в монографии «Управление ИТ-проектами. На пути от 

старта до финиша» также рассматривает различные аспекты управления про-

ектными коллективами как залог успешной реализации проектов. 

В мировой практике управления проектами существует понимание 

важности управления коммуникациями участников проекта. В частности, в 

таком стандарте как Project Management Body of Knowledge (PMBOK), разра-

ботанным американским Project Management Institute (PMI), такая область 

знаний, как управление коммуникациями, является одной из девяти областей 

знаний, рассматриваемых этим стандартом. В частности, даются рекоменда-

ции по планированию коммуникаций при создании плана проекта: 

«Анализ требований к коммуникациям: 

«Результатом анализа требований к коммуникациям является сводка инфор-

мационных потребностей участников проекта. При определении этих требо-

ваний учитываются тип и формат необходимой информации и анализа цен-

ности этой информации. Ресурсы проекта расходуются на передачу только 

той информации, которая способствует успеху проекта, или для тех случа-

ев, когда недостаток коммуникации может привести к неудаче.» (курсив 

авторов). 
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При этом ключевым моментом, с нашей точки зрения, является именно 

понимание того, что представлено в выделенной фразе.  

Однако зачастую правила, руководства или коммуникационные страте-

гии создаются с большой временной задержкой, и, иногда, даже не на 

начальных стадиях реализации проекта. Это создает в последующем опреде-

ленные трудности для «вхождения в проект» значительной части партнеров, 

особенно участвующих в консорциуме проекта впервые, либо принимающих 

участие только в какой-то части проекта. Это связано с необходимостью для 

нового участника получить в кратчайшее время представление обо всем про-

екте в целом. Особенно критичным этот фактор может оказаться в случае 

необходимости замены одного из участников в проекте (что также бывает в 

практике). 

2. Выявление нерешенной ранее части общей проблемы. Цель работы 

В данной работе делается акцент на поиске решения, которое обеспе-

чит эффективность взаимодействия интернациональных рабочих команд 

проекта на разных стадиях проекта.  

Целью данной статьи является определение основных временных, 

функциональных и ресурсных характеристик эффективной информационно-

коммуникационной среды международных проектов и инструментов ее со-

здания. 

3.Изложение основного материала исследования 

В современной практике управления проектами уже много лет суще-

ствует такой тип проектов, в котором изначально предполагается участие 

большого количества участников из разных стран – как правило, это проекты 

(т.н. «мультипроекты»), реализуемые в рамках деятельности различных фон-

дов. В частности, это проекты, являющиеся частью программ Европейского 

Союза в различных областях научно-исследовательской, инновационной, со-

циально-экономической и инвестиционной деятельности. 

За время реализации таких проектов возникло четкое представление о 

необходимости иметь формализованную систему планирования и дальней-

шего управления реализацией проекта. В частности, в таких проектах успеш-

но применяется подход, известный как Logical Framework Approach (LFA). В 

частности, в Пособии Темпус «Целенаправленная разработка и менеджмент 

проекта» отмечается:  

«В период с 1990г. в рамках программы Темпус было осуществлено 

финансирование более 2500 проектов. Опыт показал, что основные трудно-

сти в выполнении проектов возникали там, где в ходе разработки и осу-

ществления проекта были упущены решающие для обеспечения успеха про-

екта факторы. Таковыми могут являться различные факторы: от невключения 

в первоначальный план проекта всех основных заинтересованных сторон до 

сбоев в системе мониторинга проекта и непредоставления в результате необ-

ходимой информации для управления проеетом в ходе его управления. В свя-

зи с этим, одной из основных задач Темпус стало – способствовать профес-

сиональному управлению проектами».  



 

125 

 

Так, например, по результатам второго конкурса программы Темпус IV 

из 136 проектов, поданных Украиной, были отобраны только 11. Одной из 

основных причин отказа – «недостаточно проработанные разделы плана про-

екта, касающиеся управления, мониторинга и контроля качества реализации 

проекта». 

Соответственно, управлению коммуникациями, как непосредственному 

инструментарию, с помощью которого и происходит управление и монито-

ринг при реализации проекта, должна отводиться большая роль для достиже-

ния успеха проекта. Для этого в проектах, использующих такой подход, на 

стадии планирования должна обязательно прописываться такая работа («ак-

тивность», в терминологии международных проектов), как «Создание ком-

муникационной стратегии», разработка которой в дальнейшем ложится на 

одного из партнеров (участников) проекта. При этом на стадии реализации 

проекта каждый партнер должен назначить выделенного сотрудника в каче-

стве будущего «коммуникационного менеджера» со своей стороны. 

Данная коммуникационная стратегия также обычно включает и страте-

гию по распространению информации о результатах проекта (диссеминацию) 

среди участников проекта и прочих заинтересованных сторон – в том числе и 

среди потенциальных потребителей результатов проекта. В качестве примера 

представляем разработанную Коммуникационную Стратегию международ-

ных социально-экономических проектов в реализуемых с участием авторов 

проектах, основанную на следующих трех структурно-функциональных 

уровнях:  

ВНУТРЕННИЙ:  

- Содействие эффективной связи между партнерами; 

- Избегание неясностей и недоразумений; 

- Обмен информацией, опытом и идеями относительно проекта; 

- Создание совместной "информационной платформы" как средства связи;  

ВНЕШНИЙ:  

- Обеспечение доступности - «прозрачности» проекта для Европейского Со-

юза, непосредственных фондов и Общего Технического секретариата про-

граммы;  

- Получение максимальной отдачи от проекта; 

- Облегчения обмена «ноу-хау» между партнерами, экспертами и инными за-

интересованными сторонами; 

ЛОКАЛЬНЫЙ: 

- Содействие получению выгоды от реализации проекта и программы на це-

левых местном и региональном уровнях. 

Схематически основные системно-структурные факторы, влияющие на со-

здание успешной коммуникационной стратегии, отображаются на Рис.1 [8]: 
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Рис.1. Факторы коммуникационной стратегии  

на примере проекта EU-WATER 

Если и далее следовать рекомендациям стандарта РМВОК, то стано-

вится очевидным необходимость использования перечисленных факторов. 

Следовательно, ключевым элементом в планировании коммуникаций 

проекта является определение того, кто с кем будет взаимодействовать, и кто 

какую информацию будет получать, и наложение соответствующих ограни-

чений на полученную «матрицу коммуникаций». 

Для определения требований к структурам коммуникаций проектов 

необходима информация в виде следующих документов: 

 Организационные диаграммы проекта; 

 Соотношение между организацией проекта в целом и распределением 
ответственности между конкретными участниками проекта; 

 Службы, подразделения и организации, принимающие участие в про-
екте и их структура управления; 

 Количество исполнителей, задействованных в проекте, с учетом места 
их размещения и доступных средств коммуникации; 

 Внутренние информационные потребности (например, обмен инфор-
мацией внутри организаций); 

 Внешние публичные информационные каналы (например, коммуника-
ции со СМИ или подрядными организациями); 

Соответственно, структурируются требования к планированию и 

управлению коммуникациями с точки зрения выходов (результатов) процесса 

планирования. РМВОК рекомендует в качестве стандартных документов [5]: 

1. «План управления коммуникациями», который содержит: 

 Требования к коммуникациям со стороны участников проекта; 

 Сведения о передаваемой информации, включая формат, содержание и 
уровень детализации; 

 Имя сотрудника, ответственного за передачу информации; 

 Имя сотрудника или группы – получателей данной информации; 

 Методы или технологии, используемые для передачи информации 

(например, служебная записка, электронная почта и/или пресс-релизы); 

 Частота коммуникации (например, еженедельно); 

Коммуникационная Стратегия базируется на: 

Основном плане дей-

ствий:  
Для управления про-

ектом в целях его рас-

пространения 

в целевых группах 

 

«Капитализационном» 

плане действий: 

Для упорядочивания ре-

зультатов и адресации по-

следующих проектных 

инициатив 

Локальных коммуни-

кационных планах:  
Для управления локаль-

ным проектом каждого 

участника – партнера 
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 Схема передачи по инстанциям, определяющая сроки и порядок пере-
дачи на вышестоящие уровни (цепочка) проблем, которые не могут быть ре-

шены персоналом на низшем уровне; 

 Метод обновления и уточнения плана управления коммуникациями по 

мере продвижения и развития проекта; 

 Глоссарий общепринятой терминологии. 
Пример 

Планирование на примере I3E проекта [7]. 

 

 
(важность – все активности, связанные с управлением коммуникациями 

запланированы в самом начале проекта). 

2. «Основной набор средств коммуникации и диссеминации» («стандарт 

де-факто») для проектов международного сотрудничества: 

 Корпоративный дизайн; 

 Веб-сайт проекта; 

 Файлообменные системы/FTP сервис для участников проекта в Ин-

тернет; 
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 Периодические рассылки/пресс-релизы проекта; 

 Флаеры для целевых групп проекта; 

 Информационная брошюра о проекте; 

 Статьи в научных изданиях; 

 Периодические рабочие встречи (kick-off meeting), завершающие или 

инициирующие новый этап проекта; 

 Периодические отчеты партнеров о выполнении тех или иных за-
дач/рабочих пакетов проекта. 

4. Выводы и перспективы дальнейших исследований 

Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что построение эф-

фективной информационно-коммуникационной среды наравне с командо-

образованием и выбором стратегий управления человеческими ресурсами, 

является одним из основных факторов, влияющим на успешную реализацию 

международных проектов. В методологическом плане этот аспект общей 

теории управления проектами разработан достаточно формально и представ-

ляет обширное поле для научных исследований. Роль социально-

организационных факторов информационно-коммуникационной среды пла-

нирования и управления проектными коллективами возрастает по мере роста 

степени интегрированности и повышения сложности международных проек-

тов. В связи с этим необходимо продолжать дальнейший поиск инновацион-

ных методов построения информационно-коммуникационной среды и разра-

ботки стратегий управления на ее основе, учитывающих специфику между-

народных социально-экономических проектов и программ. Этому будут по-

священы дальнейшие исследования авторов.  

О.В. Лукутін 

Застосування проектного підходу у системі прямих продажів 

 

Одним з поширених способів здійснення передачі товару від виробника 

до кінцевого споживача залишається система прямих продажів, яка не тільки 

не втрачає своєї привабливості, а все більшою мірою розширює свою прису-

тність на світовому і вітчизняному ринках. Коло товарів, що реалізуються 

шляхом прямих продажів, широкий і різноманітний: косметика та парфюме-

рія, взуття та одяг, книги та іграшки, посуд та побутова техніка, навіть деякі 

види послуг. Більшість компаній, що займаються прямими продажами, є ви-

робниками тих товарів, які вони реалізують. Деякі компанії обмежуються 

якимсь одним певним видом товарів. Так веде свій бізнес, наприклад, ком-

панія "MaryKay”, яка реалізує косметику і парфюмерію, або компанія 

"DorlingKindersley”, що реалізовує тільки книги і повчальні матеріали. У 

асортименті компанії “Amway”, крім косметики і парфюмерії, - продукти ха-

рчування і напої, кухонний посуд і чистячі засоби, ювелірні прикраси і біжу-

терія, спорттовари і побутові прилади, водяні фільтри і харчові добавки, ав-

токосметика і навіть системи охорони і сигналізації. Розрізняються компанії 

і своїми підходами до реалізації товарів. Так компанії "MaryKay” і 
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"Tupperware” не здійснюють продажі своїй продукції через роздрібну торго-

ву мережу. 

Крім того, компанії, що займаються прямими продажами, розрізняються 

між собою також кількістю рівнів дистрибуції і маркетинговими планами. 

При однорівневій структурі незалежний розповсюджувач (консультант-

дистриб'ютор) купує продукцію безпосередньо у компанії і перепродує за 

роздрібною ціною безпосередньо споживачеві. При цьому виникає необхід-

ність відстежувати кожне постачання від компанії кінцевому споживачеві, 

яка ускладнюється при збільшенні кількості рівнів дистрибуції. У разі бага-

торівневої дистрибуції безпосередньо у самої компанії купують продукцію 

тільки розповсюджувачі вищого рівня (супервайзеры), але реалізують про-

дукцію вони не кінцевим споживачам, а розповсюджувачам нижчого рівня, 

додаючи до первинної ціни свою торгову націнку. У таких компаніях тільки 

розповсюджувачі найнижчого рівня мають справу з безпосередніми спожи-

вачами продукції. Багаторівнева дистрибуція таїть в собі потенційну небез-

пеку накопичення товарних запасів в одній з ланок ланцюжка розповсюджу-

вачів, внаслідок чого компанія отримуватиме спотворене уявлення про за-

требуваність вироблюваної нею продукції, про реакцію кінцевих споживачів 

на нові товари. В цьому випадку діалог між виробником і споживачем буде 

порушений, ефективність зворотного зв'язку знизиться, і одна з основних 

переваг прямих продажів як форми збуту товарів, таким чином, буде загуб-

лено. Т.ч. виникає необхідність контролю кожного разу унікального процесу 

від виникнення потреби в товарі або їх груп у споживача до задоволення цієї 

потреби з боку виробника через ланцюжок прямої одно або багаторівневого 

продажу.  

Процес продажів в кожному випадку є унікальним за своєю природою, 

оскільки унікальним є замовник з своїми потребами, унікальний набір про-

дукції (постачання), терміни і вартість. У разі розгляду даного процесу як 

проекту постачання з погляду методології управління проектами можна ви-

значити круг зацікавлених сторін з проведення проекту продажу та іденти-

фікувати кожен продаж з погляду smart-мети. 

Незалежний розповсюджувач може набувати товару для власного спо-

живання, виступаючи як кінцевий споживач продукту продажу. Ту частину 

продукції, яка була їм придбана не для власного споживання, а для подаль-

шої реалізації кінцевому споживачеві, він перепродує за роздрібною ціною. 

Різниця між реалізаційною і роздрібною ціною продукції і складає дохід 

консультанта. У цьому злучає незалежний розповсюджувач може виступати 

як інвестор, зацікавлений в швидкому поверненні вкладених коштів. При ба-

гаторівневому продажі інвесторами можуть виступати розповсюджувачі-

склади або дистриб'ютори, які можуть не здійснювати безпосередньої пере-

дачі продукту покупцеві, а є посередниками між виробником і покупцем. 

При цьому виробник може створювати свій маркетинговий план –систему 

винагород за те, що деякі незалежні консультанти беруть на себе обов'язки 

по навчанню і виробленню мотивації груп незалежних продавців. Мірилом 
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ефективності роботи консультантів є рівень продажів, досягнутий тими не-

залежними продавцями, яких вони навчили. Багаторівневий маркетинг не є 

якоюсь особливою невід'ємною частиною системи прямих продажів. Це 

один з методів організації бізнесу, при якому зайняті в прямих продажах 

продавці можуть отримувати винагороду від компанії за підтримку і навчан-

ня приватних осіб методам реалізації товарів або послуг.  

Методи багаторівневого маркетингу можуть використовуватися не тіль-

ки в компаніях, що займаються прямими продажами. Ці своєрідні методи 

побудови системи взаємодії між постачальниками, розповсюджувачами і 

споживачами (клієнтами) можуть бути актуальні при створенні і оцінці ефе-

ктивності взаємодії різних ланок господарювання як усередині окремих ком-

паній, так і в стійких господарських утвореннях. 

Таким чином можливість застосування методології управління проекта-

ми є виправданим до здійснення продажів з погляду управління продажем та 

отримання зиску у вигляді задоволеного клієнта й винагороди консультанта 

або посередника. При цьому незалежний розповсюджувач в кожному злучає 

виступає як керівник міні-проекту продажу, а дистриб'ютор, використовую-

чи методологію УП, може управляти декількома проектами продажів одно-

часно. 

А.И. Мазуркевич, Пен Цзисин 

Функциональный подход к принятию решений в проектах 

 

Большинство решений, которые требуют своего рассмотрения или при-

нятия связаны с категорией риска.  

Одним из методов принятия решений в условиях риска , есть метод при-

нятия решений с использованием функционального подхода [1]. 

При принятии решений с возможностью риска учитывается польза, либо 

степень выполнения функций, которые могут быть достигнуты в условиях 

определенного положения ( iS ), либо ситуации, складывающейся с опреде-

ленной вероятностью ( ip ), причем 
1

1
n

i

i

p


 . В этом случае учитывается так 

называемая средняя величина ожидаемой степени выполнения функций ( 0

ijF

), как сумма слагаемых реальной степени выполнения функций и вероятно-

сти возникновения ситуации в соответствии с формулой 
0 0 *ij ij iF F p                                    (1) 

 Исходя из степени выполнения функций, оптимальным является тот ва-

риант, у которого средняя величина ожидаемой степени выполнения функ-

ции самая высокая. 

В управлении проектами каждая работа - это описание некоторых функ-

ций, которые необходимо выполнить для достижения цели проекта, то есть 

содержание работы это перечень функций, которые необходимо выполнить в 

ходе этой работы. Нам известно, что все функции условно разделяются на 

три категории. Основные - те без которых работа не может быть выполнена в 
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принципе. Вспомогательные - те, которые помогают достигать требуемых 

количественных и качественных показателей, не являясь при этом основны-

ми функциями. И ненужные - это функции, которые не нужны для выполне-

ния основных или вспомогательных функций, но мы не знаем как без них 

обойтись (например, функции обеспечения безопасности труда). 

Функциональный подход дает нам возможность так же строить функци-

ональные схемы как каждой работы в отдельности, так и всего проекта.  

Основные и вспомогательные функции неразрывно связаны между со-

бой и образуют разветвленную иерархию, некоторое «дерево» функций про-

екта. Нередко среди основных функций выделяется одна – главная полезная 

функция, ГПФ. 

Рис. 1. Пример «дерева» функций проекта 

В современных условиях очень часто случается, что работа, являющаяся 

вспомогательной в общей схеме является основной в какой-то ее части (рис 

1. работа 32 4/В О ). 
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Кластерний підхід в управлінні портфелями та програмами 

 

Останнім часом прийнято низку постанов, що до інноваційного розвитку 

країни. На прикладах країн з розвиненою економікою, в яких зазвичай засто-

совується проектно-орієнтований підхід, автори помітили, що розв’язання 

завдань такого рівня складності звичайно передбачає створення інноваційних 

програм розвитку регіонів, що реалізуються через створення регіональних 

портфелів та програм проектів.  

На основі аналізу існуючих моделей та підходів до проектно-

орієнтованого управління окремо виділено кластерний підхід, що сумісно з 

проектно- орієнтованим підходом надає регіону такі переваги:  

 забезпечення зросту зайнятості населення й покращення кадрової ін-
фраструктури регіону; 

 збільшення податкової бази, за рахунок збільшення кількості платни-
ків податків та зростанню обсягу експортних поставок; 

 значно ширші можливості для взаємодії влади та бізнесу; 

В11

О1

В21 В22 В23

О2

В31

В321 В322 В323

В32/О4 В33

О3

ГПФ
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 зменшення імпортної інтервенції; 
 можливість більш швидкого і ефективного управління та використан-

ня нових знань, наукових досліджень та відкриттів; 

 концентрація ресурсів на пріоритетних напрямках; 
 покращення інвестиційного мікроклімату регіону в цілому. 
 На основі проведених досліджень у галузі кластерного підходу до 

управління портфелями та програмами запропоновано авторське визначення 

регіонально-економічного інноваційного кластеру стосовно галузі знань 

управління проектами. Регіонально-економічний інноваційний кластер – це 

географічно локалізована (у рамках регіону) сукупність інноваційно актив-

них суб’єктів економічної діяльності з проектно-орієнтованими кооперацій-

ними відносинами, яка має у своєму складі центри генерування наукових 

знань та ідей та центри їх впровадження, що створює синергетичну систему з 

виробництва та розподілу високоякісної, конкурентоспроможної продукції, 

яка діє на перспективних (зростаючих) ринках у тому числі міжнародних. 

Е.В.Малютина, В.В.Малый  

Особенности управления проектами государственно-частного 

партнерства 

 

Возникновение и использование принципов государственно-частного 

партнерства (ГЧП) исторически связывают с бюджетным дефицитом, финан-

совым кризисом в стране. Международный опыт, накопленный в течение по-

следних тридцати лет с момента его первого применения в его современном 

понимании, свидетельствует о необходимости применения данного механиз-

ма расширения ресурсной базы и мобилизации денежных потоков для реше-

ния государственных и муниципальных задач. Это была вынужденная мера 

со стороны государственного сектора для выхода из кризисной ситуации. 

 Украина также взялась за внедрение опыта ГЧП только после появления 

первых симптомов финансового кризиса.  И интенсивность работы над зако-

нопроектом о ГЧП возрастала по мере ухудшения состояния отечественных 

государственных финансов. Также ГЧП стало на Украине альтернативой 

приватизации государственной и муниципальной собственности, когда при-

ватизация невозможна по социальным или стратегическим причинам. Таким 

образом, появление и использование ГЧП стало больше вынужденной мерой, 

чем экономической целесообразностью. 

Несмотря на то, что проекты ГЧП реализуются в силу необходимости,  

практика партнерства не всегда дает хорошие результаты. Не выдерживают 

стандарты такие главные критерии успешности реализации проектов, как  

сроки реализации, качество конечного продукта проекта. Поскольку государ-

ственно-частное партнерство может существовать исключительно в виде 

проекта, то становится актуальным применение методологии управления 

проектами в этой сфере деятельности. Тщательное и всестороннее  научное 

исследование этого вопроса позволит : 

1) проанализировать все внутренние противоречия партнерства; 
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2)  выявить скрытые выгоды ГЧП; 
3) обосновать особенности применения методологии управления проек-

тами к данному классу проектов.  

 Анализируя специфику  самого партнерства государственного и частно-

го секторов,  различия их интересов, было выявлено, что в концепции ГЧП 

заложено противоречие: с одной стороны, у государства существуют обяза-

тельства перед обществом и соответствующие расходы, а с другой, у частно-

го сектора – интересы извлечения прибыли. Однако внутренним стимулом 

для партнерства является то, что недостаточное развитие социальной и про-

изводственной инфраструктур является препятствием как для реализации 

перспективных планов бизнеса, так и для исполнения государством своих 

обязанностей. 

Анализируя в целом стадии жизненного цикла проекта ГЧП, в которых 

закладываются основы  достижения успеха реализации проекта, серьезную и 

основополагающую роль могут сыграть следующие общие аспекты содержа-

ния самого проекта, так и механизмы его реализации: 

1. Соответствие проекта местным условиям. Недопустимо простое ко-
пирование ранее заключенных и реализованных проектов.  Необходимо при-

нимать во внимание географические, правовые, организационные особенно-

сти той или иной местности и сферы деятельности. 

2. Проект должен стать единым целым на основе взаимодополняемости 
и совместимости целей.  

3. Прозрачность выбора потенциальных инвесторов на конкурсной ос-
нове, где в дополнение к большему количеству официальных аспектов долж-

ны быть учтены качественные критерии. 

4. Принцип контроля, образования и контакта с населением. Необходи-
мо разработать механизмы диалога, чтобы гарантировать близость к потре-

бителям и гражданам, т.е. стейкхолдерам проекта, представляя всем, чьи ин-

тересы этот проект прямо или косвенно затрагивает, возможность выразить 

свои предпочтения. 

5. Четкость и перспективность соглашений о государственно-частном 

партнерстве. Заключенные соглашения должны определять соответствующие 

права и обязанности партнеров, регулировать потенциальные разногласия 

интересов. Должны также учитывать возможности некорректного поведения 

партнеров и противодействия этому в соответствии с определенными усло-

виями в соглашении. 

6. Принцип «умеренного» лидерства государства, т.е. не должен превы-
шать соответствующих рамок, при которых роль государства выходит за по-

нятие партнерских отношений. 

Перечисленные выше факторы успешности проекта  на протяжении его 

жизненного цикла достаточно свидетельствуют о сложности, уникальности 

проектов ГЧП. И особенностью управления такими проектами, начиная уже с 

первой прединвестиционной стадии,  является необходимость применения 

особых навыков и инструментов методологии управления проектами. 
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Е.И. Маршак, Т.Г. Смыкодуб 

Особенности формирования виртуальных проектных команд 

 

Одной из проблем формирования виртуальной команды проекта являет-

ся проблема командной сплоченности. Структуру виртуальной команды 

можно представить как состоящую из трех основных слоев: внешний уровень 

(непосредственные эмоциональные межличностные отношения); второй слой 

(«ценностно-ориентационное единство» (ЦОЕ); внутренний слой – «ядро» 

(совместная групповая деятельность и ее цели). 

Индекс сплоченности внешнего уровня рассчитывается на основе со-

циометрического исследования по формуле 

    
∑    

         
где С – сплоченность, r(+) – положительный выбор, N – число 

членов группы. 

Методическая процедура определения уровня ЦОЕ предполагает после-

довательное осуществление двух экспериментальных этапов. На первом – 

определяется обобщенный список объектов, формируемый экспериментато-

ром на основе индивидуально составленных испытуемыми списков. На вто-

ром – испытуемым предлагается проранжировать по критерию ценности 

обобщенный список объектов оценивания. На основе полученных в резуль-

тате индивидуально сформированных испытуемыми ранговых рядов состав-

ляется модальный ряд, в котором место каждого элемента определяется ве-

личиной среднего арифметического суммы рангов, приписанных данному 

качеству членами группы. 

При вычислении индекса сплоченности группы и выявлении степени со-

гласованности мнений каждого члена общности с общегрупповой позицией 

проводится сравнение каждого из индивидуально составленных ранговых 

рядов с модальным рядом качеств. Для решения этой задачи применяется ко-

эффициент ранговой корреляции Спирмена: 

    
 ∑  

       
 

где d – разность рангов, n – число парных наблюдений. 

Общегрупповой индекс сплоченности получаем после анализа всех эм-

пирических данных. Высокий коэффициент ранговой корреляции между мо-

дальным рядом качеств и ранговым рядом, составленным конкретным испы-

туемым, говорит о близости позиций данного члена группы и общности в це-

лом. Показатель «социометрического» индекса сплоченности рассматривает-

ся во внутрикомандном культурном контексте и говорит о эмоционально-

психологическом состоянии команды. 
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О.М. Медведєва 

Філософсько-методологічні основи проектів сприяння процесам 

розвитку організацій  

 

В сучасних умовах розвитку економіки знань значно підвищилась 

«м’якість» проектів, прояв якої полягає у залежності успішності, ефектив-

ності їх реалізації та використання їх продуктів від світогляду, ставлення та 

поведінки зацікавлених сторін. Останнім десятиріччям під впливом змін у 

середовищі проектів та програм відбулась зміна у концептуальному підході 

до м’якого компоненту як об’єкту управління в проекті: від розуміння його 

як культурного, організаційного та соціального середовища взаємодії коман-

ди управління проектом з іншими зацікавленими сторонами перейшли до йо-

го розгляду як єдиної цілісної спільноти, в якій навколо місії проекту всі за-

цікавлені сторони тісно та гармонічно переплетені соціальними відносинами. 

Але це не знайшло відображення у розробці відповідних новітніх методів та 

інструментів. Це доводить, що сьогодні в цій області існує теоретична про-

блема, розв’язання якої потребує, в першу чергу, системного формування 

філософсько-методологічних основ діяльності з управління м’яким компо-

нентом в проектній діяльності з розвитку організацій, а вже потім розробки 

відповідних методів та інструментів. 

 
Рис. 1. Пірамідальна модель філософсько-методологічних основ управління 

м’яким компонентом в рамках проектів СПРО 

Розв’язання цієї проблеми пропонується зробити в рамках пірамідальної 

моделі філософсько-методологічних основ управління м’яким компонентом 

(рис. 1). 

Практика реалізації проектів свідчить, що в епоху економіки знань управ-

ління м’яким компонентом стало настільки трудомістким, що його доцільно 

здійснювати в рамках умовно окремих проектів сприяння процесам розвитку 

організацій (СПРО) у взаємосодії з проектами розвитку організацій (РО). При 

цьому, проекти СПРО ініціюються проектами РО, і впродовж життєвого цик-

лу останніх спрямовані на гармонізацію стану їх м’якого компоненту для за-

безпечення сприятливих умов успішної реалізації та використання продуктів 
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проектів РО в цьому аспекті. Доведено, що сьогодні проекти РО повинні реа-

лізовуватись в рамках інтерактивного підходу як сучасної методологічної ос-

нови діяльності з розвитку соціально-економічних систем. А він, в свою чер-

гу, передбачає реалізацію компетентнісного підходу до управління проекта-

ми РО. Насамкінець, філософською (найбільш загальною) основою діяль-

ності з управління м’яким компонентом проектів є розгляд її з позиції си-

стемної цілісності (на відміну від попередньої позиції системної множин-

ності).  

Наведені підходи взаємопов’язані, як показано на рис. 1, завдяки чому 

утворюють філософсько-методологічні межі для методології діяльності з 

управління проектами СПРО. Саме з цих філософсько-методологічних пози-

цій слід розглядати в подальших дослідженнях явище та сутність м’якого 

компоненту як об’єкту управління в рамках проектів СПРО. 

В.В. Мединцов 

Управление программой развития компетентностей команды 

управления проектами, как составной части ментального про-

странства организации. 

 

Современным организациям приходится работать в условиях быстро 

изменяющейся среды, поэтому им нужны талантливые и лояльные сотрудни-

ки, готовые быстро реагировать на изменения и работать в условиях неопре-

деленности. После того как организация сформулирует стратегию своего 

развития ей необходимо перейти к разработке детальных планов реализации 

этой стратегии. В основе этих планов лежат, в том числе, и планы по управ-

лению развитием персонала в направлении, соответствующем целям разви-

тия организации. 

Все большее распространение получает мнение, что ключ к обеспече-

нию поступательного развития организации лежит в эффективном использо-

вании человеческих ресурсов, раскрепощении творческой энергии сотрудни-

ков организация. Управление персоналом настолько эффективно, насколько 

успешно сотрудники организации используют свой потенциал для реализа-

ции стоящих перед ней целей, т.е. насколько эти цели являются достигнуты-

ми. 

Предлагается для наглядности процесс развития компетентности от-

дельной личности показать как качественную трансформацию существую-

щей компетентности через конкретные требуемые компетенции для конкрет-

ных рабочих мест с учетом выполняемых ролей (при этом необходимо четко 

определить понятия компетентности и компетенций в контексте решаемой 

задачи): 
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Рис.1. Состав компетенций. 

Осталось определить составляющие существующей компетентности, со-

ставляющие требуемых компетенций и программу развития. Для каждой ор-

ганизации этот набор может быть уникален, однако определить общие кри-

терии, основные влияющие факторы и базовые тенденции в преобразовании 

«человека разумного» в «специалиста компетентного» не представляется не-

посильной задачей. 

При проектном управлении руководитель проекта должен уметь управ-

лять командой, т. е. "руководить людьми, которые выполняют работу".Мы 

ждем энергичных и компетентных специалистов в области проектов, не боя-

щихся сложных задач, которым интересно участие в реализации сложных 

инновационных проектов ... На сегодняшний день становится очевидным, 

что из простой суммы знаний «сложить» компетентного профессионала не-

возможно, необходимо учитывать все составляющие взаимодействия органи-

зации и личности. 

Согласно теории ожиданий Врума: «Если работник не увидит прямой 

зависимости полученных результатов от затраченных усилий, или не будет 

верить, что полученные результаты приведут к вознаграждению, либо цен-

ность вознаграждения для него, будет низкой, то мотивация будет слабой, а 

результаты труда низкими», что схематически можно отобразить следующим 

образом:

Требуемые  

компетенции 

Существующая компе-

тентность 

Полученная в результате 

реализации программы раз-

вития компетентностей 

компетентность  



 

138 

 

Результат будет 

иметь для меня

большое значение

Нет

Результат не ясен

Да

Нет

Я могу повлиять

на результат

Да

Нет

Результат будет

положителен

Да

Нет

Сильная

мотивация

Слабая 

мотивация

Да

Рис.2. Влияние мотивации. 

А значит теоретических знаний, практических навыков и опыта не до-

статочно для достижения целей организации, поскольку каким бы квалифи-

цированным ни был сотрудник, его производительность зависит, в том числе, 

и от желания работать (т.е. мотивации к труду). Общество развивается благо-

даря людям, которые имеют уникальную способность претворять идеи в 

жизнь. При разработке целевых программ по управлению компетентностью 

организации необходимо, в том числе, учитывать: 

1. Только сочетание сильной трудовой мотивации/поддержания самомо-

тивации и профессионального мастерства обеспечивают достижение резуль-

тата. 

2. Для четкого позиционирования творческой составляющей компетент-

ности персонала предлагается рассматривать созидающую деятельность лич-

ности как часть ментального пространства организации. 

3. Когда ценность человека для организации и ценность организации для 

человека являются сбалансированными – тогда человек и организация будут 

взаимно мотивированы к сотрудничеству, другими словами необходимо что-

бы ментальное пространство личности гармонично развивалось в менталь-

ном пространстве организации. 

Ю.И.Мерзликина  

Формализация процессов управления изменениями в проектно-

управляемых предприятиях на основе когнитивных моделей 

 

Проектный подход в организации производства в последнее десятиле-

тие стал для украинских компаний своеобразным залогом их конкурентоспо-

собности. Однако такой подход требует определенного уровня готовности, в 

частности, к реорганизации, как структуры предприятия, так и его бизнес-

процессов – отсюда – необходимость в изменениях, их планировании и 

управлении.  

Распространенная ошибка руководителей компаний – перевод пред-

приятия в разряд проектноуправляемых без этапа проектно-оринтированного 
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управления и надлежащей подготовки. Предприятие начинает формировать 

портфель проектов, преодолевая ряд кризисов: 

Младенчество: 

 Рыночная уязвимость; 
Быстрый рост: 

 Кризис перехода к профессиональному управлению (обусловлен неэф-
фективным управлением); 

 Кризис автономности (обусловлен делегированием власти и неэффек-
тивным средним управленческим звеном); 

 Кризис корпоративных отношений (обусловлен корпоративными кон-
фликтами и неспособностью привлекать капитал для развития); 

 Кризис управляемости (обусловлен делегированием полномочий и де-
централизацией); 

Зрелость: 

 Кризис конкурентоспособности (обусловлен снижением мотивации и 
утратой гибкости); 

Таким образом, у предприятия сформирован портфель проектов, одна-

ко далее развиваться оно не в состоянии, как и успешно выполнить взятые по 

портфелю обязательства. В таком случае наступает организационный пара-

лич, и компания вступает в фазу старения. Что бы избежать подобного исхо-

да, предприятию необходимы изменения, которые переведут его в ряд про-

ектноуправляемых и восстановят конкурентоспособность. 

Внедрение изменений требует эффективного руководства, однако в ли-

тературе, посвященной управлению изменениями, пока трудно отыскать бо-

лее детально описанный алгоритм действий, способный помочь менеджеру, 

начинающему преобразовывать организацию, чем предложенные Дж.П. Кот-

тером восемь шагов управления изменениями. Существует множество статей 

и книг, посвященных проблемам в управлении изменениями и распростра-

ненным ошибкам реформаторов компаний, появляются программные про-

дукты, позволяющие отслеживать процесс внедрения инноваций, однако до 

сих пор большинство реорганизационных процессов для предприятий либо 

заканчиваются неудачей, либо не доводятся до конца, либо не приносят ожи-

даемых результатов. 

Для обеспечения организаций методами и инструментами применения 

лучшей практики в управлении изменениями, необходимо использование ко-

гнитивных моделей, позволяющих анализировать и формировать, накапли-

вать и обновлять базы формализованных методологий. В основе когнитивно-

го моделирования лежит построение и исследование когнитивных карт, ко-

торые позволяют работать с данными как качественного, так и количествен-

ного типа, а соответственно не только определять факторы, параметры и ве-

личины по которым внедрение инноваций прошло неудачно, но и определять 

причины возникновения таких факторов и повысить эффективность процес-

сов управления изменениями. 
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В.М. Молоканова  

Проектно-орієнтоване управління розвитком регіонів 

 

Стрімкі зміни, що відбуваються в Україні і в усьому світі свідчать, що 

майбутнє стає все більш невизначеним та непрогнозованим. Сучасний стан 

українського суспільства демонструє, що система державного управління не 

встигає за змінами, що відбуваються, внаслідок чого проблеми суспільства 

стають предметом теоретичного дослідження після того, як вони вже досить 

загострилися. За таких умовах можна говорити про брак ефективних механі-

змів впливу державного управління на суспільство. 

Досвід розвинутих країн доводить, що методологія управління 

проектами – це найкращий, перевірений інструмент адаптації до 

навколишніх змін. На сьогоднішній момент в Україні практично всі місцеві 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування беруть участь в 

розробці та реалізації стратегій і цільових програм соціально-економічного 

розвитку відповідних територій і регіонів, проте не використовують єдину 

методологію і підходи до управління, що згубно відбивається на 

ефективності і результатах. 

Аналіз існуючих в Україні цільових комплексних програм свідчить про 

те, що під час розробки багатьох із них було допущено серйозні прорахунки 

на стадіях формулювання проблем, побудови системи досягнення цілей, мо-

ніторингу та контролю. Значні недоліки мали місце і в процесі забезпечення 

програмних заходів наявними ресурсами. Подолання названих недоліків по-

требує чіткого додержання всіх правил і процедур програмно-цільового ме-

тоду планування, а також удосконалення проектно-орієнтованої діяльності 

державного апарату. 

Яким чином портфелі, програми та проекти сприяють досягненню 

стратегічних цілей? Далеко не кожен державний службовець зможе 

відповісти на це питання. Окремі керівники, можливо, визнають украй 

важливу роль професійного управління програмами/портфелями, починаючи 

з визначення стратегії розвитку та закінчуючи реалізацією окремих проектів. 

Проте, розповсюдженою помилкою є те, що багато хто не звертає уваги на 

чітку відповідність між стратегією розвитку регіону та реалізацією 

конкретних проектів. Опанування українськими управлінцями основ 

методології проектного менеджменту дозволило б керівництву країни 

реалізувати свої стратегічні пріоритети і прийняті зобов’язання.  

Втрати суспільства в результаті невдалих державних програм, побудо-

ваних на слабкій аналітичній базі та неадекватних технологіях і процедурах 

прийняття рішень в декілька разів перевищують кошти, потрібні для підгото-

вки відповідних кадрів через систему загальнонаціональної перепідготовки 

та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцево-

го самоврядування.  

Проведений аналіз розробки стратегій та програм соціально-

економічного розвитку регіонів в Україні показав, що основними з них є на-
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ступні проблемні положення:  

1. Неспроможність місцевих органів влади застосовувати проектні тех-

нології планування та програмування розвитку. 

2. Відсутність активності неурядових організацій та бізнесу щодо ініці-

ювання сучасних підходів до програмування розвитку територій.  

3. Формальність процесу залучення громадськості, підприємців та інших 

зацікавлених сторін. 

Стратегічне управління Аналіз ситуації щодо впровадження програмно-

цільового управління місцевим та регіональним розвитком в Україні дає під-

стави для висновку, що недостатнім є стан наукового опрацювання проблеми 

системної інтеграції між рівнями стратегічного, програмного і портфельного 

управління розвитком територій та регіонів в Україні. 

портфелем проектів − це безперервний процес створення, напрямки та 

оцінки набору (портфеля) стратегічних ініціатив, призначених для досягнен-

ня стійких результатів і переваг. Управління портфелями передбачає забез-

печення перегляду проектів і програм з метою встановлення пріоритетів при 

розподілі ресурсів і відповідності портфеля стратегіям розвитку регіону. Ос-

новне завдання полягає в тім, щоб здійснювати управління портфелем поряд 

з постійним розвитком стратегії для отримання максимальної цінності з інве-

стицій. 

Стратегічні цілі регіону та портфель його ініціатив нерозривно зв'язані 

між собою і впливають один на одного. Визначення стратегічних напрямків 

розвитку регіону слугує фундаментом для подальшого створення портфеля 

ініціатив. Результати та переваги, отримані завдяки реалізації цих ініціатив, 

сприяють здійсненню стратегії і дозволяють оцінити ефективність стратегії 

та ініціатив у створенні цінності для регіональної громади. Цей взаємозв'язок 

можна наочно проілюструвати у вигляді циклу, що складає із чотирьох ета-

пів: 

1. Трансформація стратегії у окремі проекти. 
2. Планування портфеля проектів. 
3. Управління портфелем. 
4. Повторна оцінка стратегії та портфеля. 
Застосовуючи методи відбору, балансування та оцінки портфеля проек-

тів, а також переглядаючи і удосконалюючи стратегію, державне управління 

має розв'язувати суперечливі вимоги, що дозволять максимально збільшити 

сукупну цінність портфеля. 

Основними результатами впровадження проектної методології в держа-

вне управління мають стати конкурентоздатність та структурні зміни україн-

ської економіки. А це залежить не стільки від формулювання на папері тієї 

або іншої економічної політики, скільки від речей, які складно виміряти та 

ще складніше практично реалізувати. Цілеспрямоване державне управління 

змінами залежить від затвердження об’єднуючих та прагматичних цілей, від 

формування діючого соціального капіталу, від очищення політичних еліт та 

інституцій, від інтеграції національної ментальності в економічну політику, 
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тобто від конструктивного співробітництва основних зацікавлених сторін у 

національному проекті «Конкурентоздатна країна». 

Ю. В.Молчанова  

Эффективная аналогия как базис системной модели инновацион-

ного проекта 

 

Согласно системному подходу к организации проектной деятельности 

инновационный проект рассматривается в качестве динамично развиваю-

щейся сложной открытой системы, функционирующей в высоко неопреде-

ленных средовых условиях. Задача формализации, реализуемая в структур-

ных моделях особенно актуальна для проектов инновационной об 

ласти. Когнитивная архитектура модели изменяет «ментальные» кон-

цепции управляющих системой менеджеров, что, по мнению основателя си-

стемной динамики Джея Форестера есть единственно возможный способ 

справиться с проблемными ситуациями.  

За последнее десятилетие теорию проектного менеджмента обогатили 

новые нетрадиционные модели управления сложными системами. Однако, 

несмотря на значимые достижения, проблема разработки комплексных си-

стемных подходов для инновационной области проектного управления акту-

альна.  

Один из путей ее решения согласно системному подходу предполагает 

использование биологических аналогий в качестве базиса модели. Поиск от-

вета на вопрос, каким должно быть видение такой аналогии, определил цель 

нашего исследования. Его результаты сформулированы в следующих тезис-

ных абзацах: 

Использование аналогий отлично от простого оперирование «новыми» 

терминами, их цель, говоря словами основоположника системного анализа Л. 

фон Берталанфи: «…отыскивать структурное сходство законов, установлен-

ных в различных дисциплинах, и, обобщая их, выводить общесистемные за-

кономерности». То есть разработанная модель должна соотноситься с объек-

том в отношении прогнозов результатов при изменении динамики системы. 

Кроме того, каждая аналогия, которая замещает объект в качестве модели, 

должна отвечать известному принципу «KISS» (Keep it simply stupid), при ко-

тором простота системы определяется в качестве основной цели. Кроме того, 

без этого условия новая концепция навряд ли будет воспринята и усвоена 

менеджерами. 

Согласно литературным данным большинство системных моделей про-

екта, базируются на биологических аналогиях. Так, предложены модели 

управления проектами на основе их генетических свойств (Бабаев Игбал 

Алиджан оглы); модель формирования генома проекта путем отбора «генов» 

на этапе инициализации проекта (Т. Ковтун); модель «генетического кода 

проекта», включающая начальное представление о «видение продукта проек-

та» (Х. Рамперсад). Это неудивительно возможности таких аналогий неис-

черпаемы, однако используя аналогию необходимо учесть, что важный кри-



 

143 

 

терий отбора аналогии, лежит в области понимания отличий целей биологи-

ческих систем от целей систем искусственных, к которым относятся проекты. 

Основная цель, которую должна достигнуть любая биологическая система, в 

результате своего развития - это возможность создания неограниченного ко-

личества ее копий. Эта цель заложена на генетическом уровне, а ее реализа-

ция осуществляется на уровне популяции как сохранение и передача генети-

ческой информации (пусть даже ценной гибели отдельного живого объекта). 

Цель же проекта, как известно, определяются критериями заказчика и запро-

сами целевого рынка, независимо от того идет речь о новой технологии, 

услуги или различных гибридных сочетаниях между товаром или услугой. 

Задача менеджера по отношению к конечному продукту проекта может 

быть сведена к обеспечению двух параметров: стабильности и пластичности, 

которые вместе формируют адаптацию проекта к средовым изменениям. От-

сюда можно сделать предположение, о том, что область биологических ана-

логий соотносимых с проектом – это область живых объектов, созданных че-

ловеком путем процесса селекции. В таких искусственных системах продук-

тивность оценивается не параметрами популяционного уровня, а сбаланси-

рованными количественными и качественными показателями хозяйственно 

ценных признаков (ради которых эта искусственная система создавалась че-

ловеком) их стабильность в средовых условиях является заданной человека 

целью. Именно такие биологические системы могут, согласно нашему взгля-

ду на исследуемую проблему, определить эффективную аналогию для си-

стемной модели инновационного проекта.  

И в качестве завершающего тезиса: модель как репрезентация некоторо-

го явления или системы, обычно абстрактна, поэтому целостное мышление 

нуждается в моделях-метафорах. Теория и практика проектного менеджмен-

та традиционно метафорична (от механистических до метафор различных 

социумов) и новые модели должны использовать потенциал метафоры - де-

лать ясными самые сложные явления и предположения. 

А.В. Мороз  

Служба поддержки пользователей как инструмент повышения 

эффективности работы ИТ-подразделения 

 

Волна «оптимизаций», «кризисных» и «инновационных» решений про-

шла по ИТ-подразделениям многих компаний. В основной своей массе ожи-

дания не оправдались. Одним из популярнейших сценариев «оптимизацион-

но-новаторского» бума было внедрение службы поддержки пользователей 

или Service Desk.  

Столкнувшись со сложностями не только на этапе внедрения специали-

зированого ПО, но и необходимостью реформировать, а зачастую и полно-

стью менять, структуру ИТ-подразделений, многие компании компании по-

пытались «адаптировать» процессы присущие Service Desk, на существую-

щие функциональные структуры ИТ-подразделений. Результат оказался 

вполне предсказуем — под внешними признаками Service Desk, продолжала 
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существовать старая структура, вместе с присущими ей недостатками, как-то: 

множественные пересылки заявок пользователей, потери информации, дуб-

лирование заявок и др. К ним также добавилось ухудшение показателей по 

устранению неполадок, так как помимо привычных функций, специалисты 

должны выполнять и функции для соблюдения «внеших признаков», т.е. вво-

дить данные в учетную систему, отвечать на переданные координаторами за-

явки и прочие действия, не свойственные для функционально-

ориентированной структуры.  

В то же время, внедрение Service Desk в компании, объекты ИТ-

инфрастуктуры которой, территориально разнесены, является одним из луч-

ших, на текущий момент, решений проблем с качеством обслуживания кли-

ентов, уменьшению времени на решение частных проблем, а также оповеще-

ние о работах, которые могут коснуться группы пользователей. Пользователи 

получат одинаковое по качеству обслуживание не зависимо от того, в каком 

из подразделений они находятся. И, что немаловажно, становится возмож-

ным получение, обработка и анализ статистических данных, которые позво-

лят прогнозировать возможные проявления сбоев, а также увереннее состав-

лять бюджет ИТ-подразделения. 

Service Desk может включать в себя произвольное количество направле-

ний обслуживания(в зависимости от задач, которые возлагаются на ИТ-

подразделение). В простейшем случае — это задача консультирования поль-

зователей. Такой подход приемлем в работе с внешними клиентами, но 

крайне редко встречается при работе с внутренними клиентами. Обслужива-

ние внутренних клиентов, а в их число включаются все пользователи корпо-

ративных ресурсов, в основном подразумевает полный цикл обслуживания — 

от консультационной помощи до ремонта оборудования. 

Количество уровней, которые входят в Service Desk, также может варьи-

роваться в зависимости от многих факторов, в наиболее часто встречаются 

три уровня.  

центральная служба технической поддержки, она же Service Desk вы-

ступает в роли первого уровня. Здесь запросы сортируются по сложности и 

решается большинство из них, а не решенные отправляются на второй уро-

вень. 

На втором уровне Service Desk решаются вопросы узкотехнической 

направленности — как-то работоспособность серверов, баз данных, отдель-

ных служб и т.п., требующие вмешательства высококвалифицированных 

«узких» специалистов. 

На третьем уровне могут находиться как сотрудники предприятия, так и 

компании-аутсорсеры, которые предоставляют услуги по доработке ПО, об-

служиванию специальной техники, поставщики и т.п.  

Переход инцидента на очередной уровень технической поддержки озна-

чает увеличение времени и стоимости его разрешения, так как увеличивается 

количество привлеченного персонала, а также стоимость рединицы времени 

специалиста.  
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Основными целями реализации Service Desk можно считать следующее: 

 повышение качества работы пользователей корпоративных 

информационных систем; 

 повышение эффективности работы ИТ специалистов; 

 повышение эффективности работы руководителей ИТ-подразделений; 

 повышение уровня надежности и безопасности информационных 
систем. 

Основными преимуществами Service Desk перед традиционым подходом 

является: 

 использование единой точки входа(регистрации инцидентов), для 
многих компаний оптимальным решением становиться web-интерфейс и 

использования телефонных заявок только в экстренных случаях и в качестве 

резервного канала; 

 пользователь может зарегистрировать инцидент самостоятельно, не 
отвлекая сотрудников ИТ-подразделения от решения текущих задач; 

  контроль пользователем процесса разрешения внесенного инцидента 

без отвлечения специалистов ИТ-подразделения; 

 детали инцидента фиксируются в система один раз; 

 сроки исполнения определяются регламентом принятым на 

предприятии, системой приоритетов и загрузкой специалистов; 

 история инцидента и история обращений конкретного пользователя 
накапливается в системе, и позволяет специалистам быстрее и точнее 

диагностировать и устранять проблемы;  

 система контролирует сроки исполнения работ, информируя 

специалистов или проводит эскалацию инцидента; 

 опыт и знания накапливаются и становятся доступными не только тем 
кто участвовал в решении проблем, но и новым специалистам, т. е. 

накапливается база знаний. 

  учитывается и контролируется использование внешней поддержки.  

Известно, что на обеспечение сервисов и их поддержку уходит до 80% 

ресурсов ИТ-инфраструктур, поэтому системы класса Service Desk, которые 

позволяют обеспечить наиболее эффективную работу сервисов становятся 

все более востребованными в мире. 

В.В. Морозов, А.П. Дмитрин 

Особенности развития энергетики украины в направлении обще-

мировых тенденций с использованием управления проектами и 

программами 

 

Энергетика любой страны является базовым производством, на которое 

накладываются остальные виды деятельности. Основы энергетики Украины 

были заложены при СССР, что значительно усложняет интеграцию в отрасль 

современных принципов управления. 
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Управление проектами в отрасли осуществляется как без, так и с приме-

нением проектно-ориентированного подхода. Инновационные проекты, про-

екты внедрения, реорганизаций в последнее время реализуются с привлече-

нием международных консультантов и управляющих компаний. 

Солнечная и ветроэнергетика приобретают всё большую привлекатель-

ность, как для инвесторов, так и производителей электроэнергии. Генерация 

так называемой «зелёной» электроэнергии определяет свои, новые требова-

ния к управлению и модернизации существующих энергосистем. Концепции 

SmartGrids не только помогут осуществить данные требования, но и внедрить 

принципиально новые, интеллектуальные решения управления генерацией, 

передачей, потреблением электрической энергии. 

Страны-лидеры в развитии своей энергетики, в т.ч. Россия, предусмат-

ривают в своих бюджетах значительные инвестиции на разработки концеп-

ций систем Smart Grids. В текущем году США инвестирует 2.3 млрд. долл. 

частных и государственных инвестиций на реализацию комплексных проек-

тов интеллектуализации энергетики. В России на эти цели предусмотрено 4 

млрд. долл. Сегодня Smart Grids успешно эксплуатируются в Дании, Канаде, 

некоторых странах с большим процентом возобновляемых источников гене-

рации. 

Разработка и использование концепций Smart Grids позволит уже в обо-

зримом будущем принимать решения, посредством которых будут создавать-

ся «умные», интеллектуальные, в большей степени самоуправляемые и само-

контролируемые электрические сети. 

Безусловно, проектам, которые будут реализованы на базе SmartGrids, 

потребуется наличие как профессионального управления проектами, так и 

высокого уровня трудовых ресурсов. 

В докладе будут рассмотрены основные тенденции развития зеленой 

энергетики Украины на основе проектно-ориентированного подхода. В час-

ности, будут рассмотрены структуры инвестиционных программ, проблемы, 

связанные с их формированием и исполнением, а также представлены моде-

ли эффективного управления такими инновационными программами разви-

тия. 

В теории и практике принятия управленческих решений для решения 

многокритериальных задач применяют экспертные методы, методы исследо-

вания операций, бальные системы оценок вариантов, сравнительные матри-

цы, качественные шкалы сравнения и другие подходы. 

Обобщенные (интегральные) оценки в основном используют в сравни-

тельном анализе экономического развития, эффективности производства, ин-

вестиционной привлекательности предприятий, конкурентоспособности про-

дукции, жизненного уровня населения, в других социально-экономических 

исследованиях.  

Традиционные подходы к формированию портфелей проектов основы-

ваются на концепциях приоритетного выбора проектов. Однако анализ лите-

ратурных источников дает возможность сделать предположение об отсут-
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ствии математических моделей описания таких процессов и об отсутствии 

методов управления такими портфелями на разных этапах зрелости проект-

но-ориентированных организаций. 

Объектом этого исследования служат процессы управления принятием 

решений по формированию портфелей проектов в развитии проектно-

ориентированных корпораций на основе проектного управления. 

Предметом исследования служит методологические основы формирова-

ния проектного управления портфелями проектов на основе рассмотрения 

моделей проектного управления. 

Целью этого исследования есть анализ основных этапов формирования и 

управления портфелями проектов и разработка на этой основе метода инте-

гральных оценок («метод рейтингов») в управлении проектами для оценки и 

выбора проектов в портфель или программу по нескольким различным кри-

териям. 

В целом, процесс управления портфелями проектов можно разделить на 

выполнение двенадцати шагов, которые будут рассмотрены в докладе. Среди 

них нужно: определить приоритетность проектов внутри программ и портфе-

лей; разработать расширенное расписание для каждого портфеля проектов; 

сформировать и поддерживать базу данных по ключевым ресурсам; распре-

делить доступные ключевые ресурсы по программам и проектам; сравнить 

финансовые потребности с существующими возможностями; принять реше-

ние по поводу того, каким образом реагировать на нехватку ресурсов и 

утвердить список проектов, которые должны финансироваться; планировать, 

утверждать и управлять каждым проектом с применением процессов управ-

ления проектами и ряд других. 

А.С.Морозова 

Управляемые и неуправляемые процессы инновационного проек-

та ресурсосбережения на предприятии 

 

Под инновациями в широком смысле обычно понимается прибыльное 

использование новшеств в виде новых технологий и видов продукции, орга-

низационно-технических и социально-экономических решений производ-

ственного, финансового, коммерческого, административного или иного ха-

рактера. Для успешного управления инновационной деятельностью проекта 

необходимо тщательное изучение инноваций и эффективности их использо-

вания, внедрение в производство которых и определяет цель управления ин-

новационными проектами.  

Главное внимание в инновационном проекте следует уделять выработке 

стратегии инновационной деятельности и мер, направленных на его реализа-

цию.  

Выбор эффективной стратегии управления проектом ресурсосбережения 

на предприятии является залогом успеха инновационной деятельности. Про-

ект может оказаться в кризисе, если не суметь предвидеть изменяющиеся об-

стоятельства и своевременно на них отреагировать. При этом выбор страте-
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гии инновационного развития является важнейшей составляющей инноваци-

онного проекта ресурсосбережения на предприятии. 

Всеми проектами, а особенно инновационными, как наиболее сложными, 

необходимо управлять. Для обеспечения высокого уровня управления, необ-

ходимо исследовать, в целях возможного практического применения, совре-

менные теории управления инновационными проектами.  

Привлечение методологии управления проектами в качестве инструмента 

планирования, контроля и координации осуществления проектов позволяет эко-

номить значительные средства, реализовывать цели проекта в меньшие сроки и, 

самое главное, реализовывать успешное управление.  

Управление инновационным проектом ресурсосбережения на предприятии 

представляет собой целенаправленный процесс достижения целей данного про-

екта при ограничениях на финансовые, материальные, человеческие, временные 

и прочие ресурсы.  

Управление проектами – это интегрированный процесс.Проект состоит из 

процессов. Процесс – это совокупность действий, приносящая результат.  

Все воздействующие на состояние проекта можно разделить на управля-

емые и неуправляемые процессы. 

К неуправляемым процессам относятся непредсказуемые ситуации техно-

логического, экологического, социального характера, которые воздействуют на 

состояние проекта, его физический и функциональный износ.  

 
Неуправляемые процессы Управляемые процессы 

Форс-мажорные обстоятельства 

Природно-климатические воздействия 

Сезонное воздействие 

Изменение демографической структуры 

Техногенное воздействие 

Антропогенное воздействие 

Инициация 

Планирование 

Исполнение (мотивация) 

Организация  

Контроль (анализ) 

Завершение 

Процессы управления проектом ресурсосбережения на предприятии могут 

быть разбиты на шесть основных групп, реализующих различные функции 

управления: 

 процессы инициации - принятие решения о начале выполнения проекта; 

 процессы планирования - определение целей и критериев проекта; 

 процессы исполнения - координация ресурсов проекта; 

 процессы анализа - исполнения поставленных целей, принятие решений о 
необходимости корректирующих действий по проекту; 

 процессы управления - определение необходимых корректирующих воз-
действий, их согласование, утверждение и применение; 

 процессы завершения - формализация выполнения проекта и подведение 
его к упорядоченному финалу. 

Ключевым фактором успеха инновационного проекта ресурсосбереже-

ния на предприятии является выбор оптимального инновационного проекта 

для реализации. Задача инновационного проекта состоит в оценке научного и 

технического уровня проекта, возможностей его эффективной реализации и 
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эксплуатации. 

А.А.Мочалов, П.А.Степанов  

Методологические аспекты контроля информационных потоков в 

системах дистанционного образования 

 

В наше время всё большее распространение, в сфере образования, за счёт 

присущих только ей качеств, приобретает дистанционное образование (ДО). 

Параллельно и повсеместно актуализируется проблема защиты информаци-

онных потоков, направленных к системе или принадлежащих ей, которые 

несут конфиденциальную информацию. Существующие же решения, спо-

собны лишь частично осуществлять эту задачу. 

На текущий момент различают два ключевых вида угроз, которые могут 

повлиять на финальный уровень знаний у обучаемых и на работоспособ-

ность системы, это: 

 внешняя угроза – дистанционное воздействие злоумышленника, 

направленное на создание возможности неправомерного проникновения в 

систему; 

 внутренняя угроза – неправомерное введение злоумышленником ино-

родного информационного потока (ИП) внутрь информационной системы в 

обход внешних систем защиты.  

При этом, что бы быть рентабельной и конкурентоспособной, любая си-

стема должна обладать следующими качествами: 

 оперативно и качественно обрабатывать все ИП циркулирующие как в 
самой системе так вне её;  

 обеспечивать непрерывный и стабильный цикл работы системы;  

 обеспечивать конфиденциальность циркулирующей информации.  
Ключевой целью является разработка структуры системы, позволяющей 

должным образом контролировать информационные потоки циркулирующие 

в системе и защищать её от произвольных информационных атак. Это воз-

можно с помощью введения в систему управления дополнительного блока 

БСОИ (Блок Сбора и Обработки Информации), в котором реализовано 4 об-

ласти функционирования – безопасности, анализа, планирования и реализа-

ции. Каждая из этих областей в свою очередь обладает уникальным набором 

функций, комплексная работа которых позволяет реализовать поставленные 

перед системой задачи. 

C. В.Николайчук  

Процесс оценки IT-рисков в управлении проектами 

 

Процесс оценки IT-рисков в управлении проектами можно разделить на 

девять основных этапов: 

1. определение характеристик информационной системы;  

2. идентификация уязвимостей;  

3. идентификация угроз;  

4. анализ регуляторов безопасности;  
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5. определение вероятностей;  

6. анализ воздействий;  

7. определение рисков;  

8. рекомендуемые контрмеры;  

9. результирующая документация. 

 
Рис. 1. Основные этапы процесса оценки рисков. 

Идентификация уязвимостей и угроз, а также анализ регуляторов без-

опасности и воздействий могут выполняться относительно независимо и па-

раллельно после того, как завершен первый этап и определены характеристи-

ки информационной системы. 

Определение характеристик информационной системы (ИС) 

Первым шагом в процессе оценки рисков является определение объекта 

оценки, то есть границ анализируемой информационной системы, а также ре-

сурсов и информации, образующих ИС. 

О системе необходимо собрать следующую информацию: 

 архитектура ИС;  

 используемое аппаратное обеспечение;  

 Оборудование.

 Программное обеспечение.

 Системные интерфейсы.

 Данные и информация.

 Персонал.

 Миссия системы.

 Отчеты о предыдущих 

 оценках рисков.

 Замечания аудиторов.

 Требования безопасности.

 Результаты тестирования 

 безопасности.

 История атак на систему.   

 Сведения от групп 

 реагирования, СМИ,  

 правоохранительных органов.

 Имеющиеся регуляторы  

 безопасности.

 Планируемые регуляторы  

 безопасности.

 Мотивация источника угроз. 

 Ресурсы источника угроз.

 Природа уязвимости.

 Существующие контрмеры.

 Анализ  воздействия на 

 миссию организации.

 Оценка критичности активов.

 Критичность данных.

 Чувствительность данных.

 Вероятность реализации 

 угрозы.

 Уровень воздействия.

 Адекватность имеющихся и 

 планируемых контрмер.

Этап 1.

 Определение характеристик  

 ИС.

    Границы системы.

    Функции системы.

    Критичность системы и 

 данных.

    Чувствительность системы   

 данных

Этап 2.

 Идентификация уязвимостей.

 Список потенциальных  

 уязвимостей

Этап 3.

 Идентификация угроз.
 Спецификация угроз

Этап 4.

 Анализ регуляторов  

 безопасности.

 Список имеющихся и      

 планируемых регуляторов  

 безопасности

Этап 5.

 Определение  вероятности
 Рейтинг вероятности

Этап 6.

 Определение воздействия:

 потеря:

   доступности;

   конфиденциальности;

   целостности.

Этап 7.

 Определение рисков

Этап 8.

 Рекомендуемые контрмеры

Этап 9.

 Результирующая  

 документация

 Рейтинг вероятности

 Риски и их уровни

 Рекомендованные 

 контрмеры

 Отчет с анализом рисков

Входные данные Этапы оценки риска Выходные данные
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 используемое программное обеспечение;  

 системные интерфейсы (внутренняя и внешняя связность);  

 топология сети;  

 присутствующие в системе данные и информация;  

 поддерживающий персонал и пользователи;  

 миссия системы (то есть процессы, выполняемые ИС);  

 критичность системы и данных;  

 чувствительность (то есть требуемый уровень защищенности) систе-

мы и данных. 

Идентификация угроз 
 К идентификации угроз можно подходить двояко, отправляясь либо 

от уязвимостей ИС, либо от возможных источников угроз.  

Рассмотрим источники угроз, которые можно подразделить на природ-

ные, людские и принадлежащие окружению ИС. 

 К числу природных угроз принадлежат наводнения, землетрясения, 

ураганы, обвалы, лавины, грозы и другие стихийные бедствия. 

 От людей могут исходить случайные и умышленные действия. К чис-

лу первых принадлежат ошибки и упущения, к числу вторых – сетевые атаки, 

внедрение вредоносного программного обеспечения, несанкционированный 

доступ и т.п. 

 От окружения ИС могут исходить угрозы долговременного отключе-

ния электропитания, загрязнение окружающей среды, разного рода утечки и 

протечки и т.п. Как показывает опыт, возможны и более серьезные происше-

ствия – обрушение зданий, взрыв газа и т.п. 

 С практической точки зрения угроз и их источников бесконечно мно-

го, однако, с другой стороны, весьма важна полнота их идентификации, так 

как неожиданные угрозы наносят особенно крупный ущерб. Например, ин-

формационной системе, расположенной в пустыне, не грозит природное 

наводнение, однако разрыв водопроводной трубы может привести к затопле-

нию ИС, так что угроза затопления должна входить в число рассматривае-

мых. 

Анализ угроз и оценка IT-рисков 

 Этапы, предшествующие анализу угроз, можно считать подготови-

тельными, поскольку, строго говоря, они впрямую не связаны с рисками. 

Риск появляется там, где есть угрозы. 

 Первый шаг в анализе угроз – их идентификация. Целесообразно вы-

являть не только сами угрозы, но и источники их возникновения, это помо-

жет в выборе дополнительных средств защиты. Например, нелегальный вход 

в систему может стать следствием воспроизведения начального диалога, 

подбора пароля или подключения к сети неавторизованного оборудования. 

Очевидно, для противодействия каждому из перечисленных способов неле-

гального входа нужны свои механизмы безопасности. 
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 После идентификации угрозы необходимо оценить вероятность ее 

осуществления. Допустимо использовать при этом трехбалльную шкалу 

(низкая (1), средняя (2) и высокая (3) вероятность). 

 Кроме вероятности осуществления, важен размер потенциального 

ущерба. Оценивая тяжесть ущерба, необходимо иметь в виду не только непо-

средственные расходы на замену оборудования или восстановление инфор-

мации, но и более отдаленные, такие как подрыв репутации, ослабление по-

зиций на рынке и т.п. Оценивая вероятность осуществления угроз, целесо-

образно исходить не только из среднестатистических данных, но учитывать 

также специфику конкретных информационных систем. 

 Если какие-либо риски оказались недопустимо высокими, необходимо 

их нейтрализовать, реализовав дополнительные защитные меры. Как прави-

ло, для ликвидации или нейтрализации уязвимости, сделавшей реальной 

опасную угрозу, существует несколько механизмов безопасности, отличаю-

щихся эффективностью и стоимостью. Например, если велика вероятность 

нелегального входа в систему, можно приказать пользователям выбирать 

длинные пароли (скажем, не менее восьми символов), задействовать про-

грамму генерации паролей или закупить интегрированную систему аутенти-

фикации на основе интеллектуальных карт.  

Оценка и подсчет 

Как же можно посчитать или оценить риски? Вопрос этот принадлежит к 

числу наиболее сложных. Точная формулировка здесь почти подразумевает 

наличие готового ответа. Оценка риска – вещь субъективная как в отношении 

метрик, так и в отношении процессов. Для оценок рассматривают две катего-

рии метрик: количественные и качественные. 

Для количественного соизмерения затрат обычно оценивают количе-

ственные потери, основываясь на их стоимости (компьютеры, данные, про-

граммное обеспечение, документы, информация) или эффекте от события, а 

также вероятности наступления данного события.  

Оценивая приемлемую степень риска, можно использовать диаграмму, 

приведенную на рисунке 2. Красный угол соответствует максимальной сте-

пени риска. 

 
Рис. 2. Оценка степеней риска. 

Для качественного анализа необходимо проанализировать источники 

угроз, систематизировать их по степени возможных потерь, а необходимые 

контрмеры ранжировать по степени их эффективности. 

При оценке инвестиций в систему безопасности учитываются как 

начальные инвестиции, так и стоимость обслуживания/поддержки. Чем выше 
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начальные затраты на построение информационной системы, тем обычно 

меньше операционные расходы.  

Рассматривая построение системы информационной безопасности, 

можно увидеть, что большинство малых и средних организаций идет по пути 

минимальных инвестиций в управление рисками, используя антивирусную 

защиту, доменную аутентификацию, защиту периметра сети и систему архи-

вирования. 

Крупные организации, имеющие дело с государственной тайной или 

оперирующие большими денежными суммами, стремятся организовать у се-

бя единую корпоративную систему управления идентификацией, аутентифи-

кацией и доступом. Именно такая система позволяет реализовать основную 

задачу информационной безопасности: критичные данные должны быть до-

ступны только уполномоченным лицам, только тем способом, который раз-

решен политикой безопасности, и только с помощью средств, определенных 

политикой безопасности. 

И.И.Оберемок Н.В.Оберемок  

Множественные структуры портфеля проектов организации 

 

С развитием организации, появлением новых товаров и услуг для клиен-

тов организации, с расширением существующих и захватом новых рынков, 

открытием филиалов, как в других регионах страны, так и за её рубежом, 

портфель проектов организации растет. Большое количество проектов в 

портфеле требует наличия в организации системы управления портфелем 

проектов, способной жестко контролировать реализацию проектов при этом 

быть достаточно гибкой для анализа.  

Структура портфеля проектов является одним из основных элементов 

системы управления портфелем проектов, который влияет на качество 

управления портфелем проектов. В процессе развития организации и корпо-

ративной системы управления проектами организации приходится пересмат-

ривать существующую структуру портфеля проектов, что приводит к кон-

фликтам при управлении портфелем проектов также часто, как и нежелание 

обновлять структуру.  

Наличие простой и односложной структуры портфеля проектов при 

большом количестве проектов в портфеле приводит к тому, что в портфеле в 

рамках одного элемента структуры находятся проекты разные по типу, что в 

свою очередь делает применение самой структуры портфеля проектов неэф-

фективной. 

Наличие слишком сложной структуры портфеля проектов усложняет ру-

ководителям портфелей проектов и специалистам проектного офиса работу с 

портфелем проектов.  

Дополнительной сложностью использования единой структуры портфе-

ля проектов является инициация проектов, которые могут относиться, одно-

временно к различным подгруппам структуры. 
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Альтернативным подходом к разработке единой структуры есть исполь-

зование нескольких структур портфеля проектов. Разработка нескольких 

структур позволяет сократить сложность структуры. При множественной 

структуре портфеля проектов один набор проектов может быть структуриро-

ван в зависимости от уровня контроля или анализа. 

Инициация проекта в портфеле при таком подходе требует назначения 

проекту уровня каждой структуры выбранной для портфеля проектов. При 

инициации проектов в рамках множественных структур изначально устанав-

ливаются ограничения для проекта. 

Примеры типовых структур используемых для построения структур 

портфеля проектов: 

1. Структура по уровню продуктов и услуг организации (желая не-

движимость, офисная недвижимость, логистическая недвижимость) 

2. Структура по уровням организации (корпоративные проекты, 

проекты филиала, проекты подразделений) 

3. Структура по типам проектов (внутренние проекты, внешние 

проекты) 

4. Структура по степени реализации 

4.1. Запросы на проект 
4.2. Активные проекты (этап инициации, этап планирования, этап ре-

ализации, этап завершения) 

4.3. Архив проектов 

Развитие корпоративной системы управления проектами при исполь-

зовании множественных структур портфеля проектов позволяет разграничить 

ответственность между ключевыми участниками управления портфелем про-

ектов. Введение дополнительных уровней контроля и анализа, может быть 

проведено, без изменения структуры портфеля проектов. Функции и ответ-

ственность участников системы управления портфелем проектов не изменя-

ется при изменении структур портфеля проектов. 

При управлении портфелем проектов ключевой задачей, является анализ 

эффективности реализации портфеля проектов. Важные риски управления 

портфелем проектов зачастую кроются в связях между проектами и при ин-

теграции результатов проектов в рамках программы. Наличие гибкой множе-

ственной структуры портфеля проектов позволяет анализировать портфель 

проектов в различных разрезах и акцентировать внимание на ключевых рис-

ках управления портфелем проектов.  

Множественные структуры портфеля проектов позволяют более гибко 

поддерживать управление программами организации. Так как проекты в про-

грамме связаны, портфель проектов с большим количеством программ сло-

жен в планировании и управлении. Наличие гибких структур портфеля про-

ектов позволит планировать и отслеживать программы в рамках портфеля 

при этом увеличение количества программ в портфеле не увеличит слож-

ность их управления. 
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Конкуренция, новые технологии и продукты, а также динамичность из-

менения в экономике страны требует от организаций применения проектных 

методов для управления компанией. Развитие корпоративной системы управ-

ления проектами в организации должно обеспечить реализацию проектов и 

программ различных типов. Применение множественной структуры в про-

цессе реализации портфеля позволяет гибко реализовывать разнотипные про-

граммы и проекты, а также гибко развивать корпоративную систему управ-

ления проектами. 

О.О. Осік  

Cтатистичне представлення показників компетентності трудових 

ресурсів освітніх проектів 

 

В сучасних умовах все більше уваги приділяється компетентності тру-

дових ресурсів. Компетентність визначає здатність працівника якісно і без-

помилково виконувати свої функції як у звичайних, так і в екстремальних 

умовах, успішно освоювати нове і швидко адаптуватися до умов, що зміню-

ються. 

Це також стосується і трудових ресурсів освітніх проектів, а саме про-

фесорсько-викладацького складу. Сьогодні педагогічну компетентність доці-

льно розглядати як єдність теоретичної і практичної готовності викладача до 

здійснення педагогічної діяльності в умовах економіки знань. Останнє і ви-

значає особливості прояву компетентності професорсько-викладацького 

складу у вищій школі. В таких умовах рівень компетентності викладача змі-

нюється впродовж його трудової діяльності. Одним з факторів є середовище, 

яке динамічно змінюється, і висуває все нові вимоги до підготовки фахівців 

сучасного рівня. Серед інших факторів слід назвати, зокрема, час, який 

пройшов з моменту отримання джерела компетентності. Якщо отримати 

компетентність та не користуватися нею певний час, вона втрачає свій рі-

вень. Але за який час вона досягне свого мінімуму? 

Для відповіді на це питання було застосовано метод опитування. Респо-

ндентів з п’яти вищих навчальних закладів України було ідентифіковано за 

такими ознаками: стать (жінок - 78%, чоловіків – 22%), вік (середній вік - 40 

років), посада (43% - доценти, 30% - старший викладач), загальний стаж 

(33% – до 10 років), педагогічний стаж (54% - до 10 років), вчений ступінь 

(47% респондентів мали вчений ступінь), вчене звання (31% респондентів 

мали вчене звання). 

Метою опитування було визначити найбільш вагомі джерела компетен-

тності викладача стосовно викладання певної дисципліни, а також термін, за 

який отримана з цього джерела компетентність знижується до умовного нуля. 

Респонентам було запропоновано проранжувати та оцінити за 100-

бальною системою наступні джерела формування компетентності: отримання 

вищої освіти, підготовка кандидатської та/або докторської дисертації, отри-

мання наукового звання доцента та/або професора, робота в експертних ра-

дах (ВАК, ДАК, спеціалізовані ради), проведення офіційного опонування до-
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кторських та/або кандидатських дисертацій, консультування підготовки док-

торських дисертацій, керівництво підготовкою кандидатськими дисертація-

ми, публікації результатів поточної наукової роботи у фахових виданнях, 

отримання патентів, участь у симпозіумах, конференціях, видання моногра-

фій, підручників та навчальних посібників з грифом МОН, видання підруч-

ників та навчальних посібників з грифом ВНЗ, підвищення кваліфікації (за 

посадою, за спеціальністю, за програмою). 

Попередня обробка результатів опитування довела, що 54% респонден-

тів вважають вищу освіту головним джерелом формування компетентності, 

29% - підготовку докторської дисертації та 5% - отримання вченого звання 

професора. При цьому, опитування показало, що компетентність, сформована 

за таким джерелом, вища освіта, знижується майже на 50% вже через 10 ро-

ків (25% респондентів). Те саме стосується компетентності, сформованої за 

такими джерелами, як підготовка докторської дисертації та отримання вчено-

го звання професора (по 23% респондентів відповідно). За іншими джерела-

ми сформована компетентність втрачається значно швидше. 

К. Н. Петров, С. М. Сукач  

Внедрение системного подхода в управлении государственной 

программой по подготовке и проведению ЕВРО 2012 в Украине 

 

22 февраля 2008 на заседании правительства, была принята программа 

подготовки к ЕВРО-2012 в Украине под многообещающим названием «Госу-

дарственная целевая общенациональная программа по подготовке и проведе-

нию чемпионата Европы в 2012 году в Украине». Данной программой преду-

сматривается строительство и реконструкция стадионов, аэропортов, дорог и 

гостиничных комплексов Украины. Прогнозируемый бюджет программы со-

ставляет порядка 110 млрд. гривен 

В течении двух лет (2008-2010) существенных продвижений не произо-

шло. Проект не имел четкого управления, были сбои в финансировании. Не-

стабильная политическая ситуация поставила под угрозу проведение чемпи-

оната в Украине 

В феврале-марте 2010 г. инспекторы УЕФА в своих отчетах сделали вы-

вод, что основные объекты для проведения финальной части чемпионата Ев-

ропы по футболу ЕВРО – 2012 находятся в критически неудовлетворитель-

ном состоянии. Сроительство стадионов в Киеве и Львове отставало от гра-

фиков на 8-10 месяцев. В отчетах УЕФА, одной из причин отставания было 

названо отсутствие профессионального управления проектами и в том числе, 

отсутствие риск-менеджмента. 

В апреле 2010 г., новым руководителем НСК «Олимпийский», Житесом 

Аркиссандашем (Португалия), ООО «Велбуд», на основании тендера, было 

привлечено в качестве внешнего консультанта для внедрения системы риск-

менеджмента при управлении проектом реконструкции стадиона НСК 

«Олимпийский». 
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В короткое время после начала работ, стало очевидным, что необходим 

комплексный подход к управлению проектом, а не внедрение одной из его 

составных частей. Задание для нашей компании было откорректировано в 

направлениии внедрения системного подхода по управлению проектом: раз-

работка и мониторинг графиков строительства, настройка системы планиро-

вания и выполнения бюджетов (план/факт), внедрение проектных подходов к 

управлению качеством, кадрами, коммуникациями, рисками, изменениями и 

закупками.  

В течении четырех месяцев работы (май-август 2010 г.) проект стал про-

являть признаки контролируемого процесса и появились первые результаты. 

 Разработан детализированный календарно-сетьевой график который яв-

ляется стержнем всего проекта. На графике основаны ключевые процессы: 

планирование и мониторинг состояния строительства (еженедельный), пла-

нирование наборов работ и бюджетов на месяц и квартал Генеральных под-

рядчиков: АО ХК «Киевгорстрой» (35 подрядчиков), ООО «АК Инжиниринг 

(41 подрядчик), ООО «Завод «Мастер профи Украина» (5 подрядчиков, 

включая 3 немецкие компании).  

В графике отражены проценты выполнения всех видов работ на строи-

тельстве (более 2000 позиций), что позволяет контролировать отставания и 

принимать управляющие решения. По графику ведется отчетность состояния 

проекта для Заказчика, Национального Агентства по проведению ЕВРО-

2012, Оргкомитета УЕФА и др.  

К осени 2010 г. в ГП НСК «Олипийский» были внедрены системные 

подходы к управлению качеством (приняты и начали выполняться прогаммы 

качества), управлению организационной структурой (переход к линейно-

матричной структуре Заказчика), настроены внутренние и внешние комму-

никации и система отчетности всех уровней. 

Особое внимание уделено риск-менеджменту и управлению изменения-

ми. Данные разделы выделены в приоритетное направление и являются клю-

чевыми при принятии стратегических и оперативных решений при управле-

нии проектом.  

Успешный опыт внедрения системы управления проектом на ГП НСК 

«Олимпийский» дал основание Национальному агентству по проведению 

ЕВРО-2012 распространить системный подход на другие объекты: строи-

тельство Львовского стадиона, строительство и реконструкция Донецкого и 

Львовского аэропортов, подготовку к ЕВРО-2012 тренировочных спортив-

ных баз. 

Основной вывод: внедрение системы профессионального проектного 

менеджмента является одним из ключевых факторов успеха реализации Гос-

ударственных целевых программ Украины. 
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В.В.Півень  

Не передбачений вплив пільгового кредитування на проектну 

діяльність підприємств ЖКГ 

 

Мабуть всі виробничники й консультанти добре усвідомлюють, що ча-

сто не існує можливості здійснити програми розвитку без залучення додатко-

вих коштів у вигляді банківських кредитів. Потреба повертати займані 

кошти, причому з відсотками, є дещо обтяжливою, але з іншого боку, всім 

зрозумілою. А оскільки проекти розвитку вітчизняної житлово-комунальної 

галузі, враховуючи її стан, потребують вкладання значних сум, цілком 

обґрунтовано дуже вигідними бачаться кредити світових інвестиційних 

лідерів, таких як Світовий банк чи ЄБРР. Останні можуть надати значні кре-

дитні кошти під відсотки значно менші, ніж у наших вітчизняних банках, 

причому з гарантованими пільговими періодами тощо. В чому ж тоді кри-

ються причини не передбаченого негативного впливу на проектну діяльність 

підприємств саме таких кредитів? (Про вітчизняні банки та їх негативний 

вплив мова тут взагалі не йде.) Забігаючи наперед, можна впевнено сказати, 

що причина таки не в цих кредитах, а у виконавцях, що планують і 

здійснюють проекти й програми, хоча спусковим механізмом серії неприпу-

стимих помилок часто стає саме кредитування. 

Для розгляду окресленої проблеми було проведено SWOT-аналіз про-

ектної діяльності підприємств в разі одержання ними пільгових кредитів під 

гарантії держави. Для чіткого всеохоплюючого визначення сильних і слабких 

сторін програми розвитку підприємства, які характеризують внутрішнє сере-

довище останнього, а також загроз і можливостей виконання цієї програми з 

боку зовнішнього середовища було застосовано структуризацію факторів 

внутрішнього й зовнішнього середовища за такими зрізами: 

1. Фінансово-економічний 

2. Інституційно-структурний 

3. Матеріально-технічне забезпечення, закупівлі  

4. Штат, трудові ресурси 

5. Інноваційний 

6. Проектний-менеджмент 

7. Контрольно-обліковий 

8. Юридичний, законодавчий  

9. Ринковий 

10. Якісний і кількісний рівень надання послуг. 
При цьому сильні й слабкі сторони відображали загально існуючі 

внутрішні фактори, характерні для більшості комунальних підприємств 

країни, та нові особливості, що з’явилися на підприємствах, як наслідок 

одержання кредиту. Можливості й загрози, з свого боку, містили фактори, що 

найчастіше привносились ззовні власне кредитом та пов’язаними з ним про-

цедурами, а також зовнішні впливи, загально відомі у нашій країни. 
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Проведений аналіз дозволив побудувати проблемне поле окремих про-

ектів і програм в цілому в межах розглянутої SWOT-таблиці, а також одер-

жати кількісну оцінку проблем, приводом виникнення (чи то посилення) яких 

стали кредитні надходження й започатковані ними нові недостатньо пророб-

лені «статутні» та «нестатутні» стосунки учасників проекту. 

За даними проведеного аналізу до найбільш серйозних проблем 

підприємств ЖКГ і програм їх розвитку, що мають пільгове фінансування під 

гарантії уряду, належать такі: 

 відсутність на підприємствах кваліфікованих вітчизняних команд 
управління проектами та програмами. Не здійснення розробки календарних 

графіків їх виконання; 

 визначення розрахункової суми кредиту за інвестиційними витратами 
програми без врахування її прибутків; 

 елементарне нерозуміння деякими керівниками підприємств умов 
надання й повернення кредитів міжнародних банківських установ; 

 розробка графіків повернення кредиту й їх затвердження без деталь-
ного розрахунку очікуваних надходжень прибутків. В результаті цього, ма-

ють місце порушення підприємствами банківських графіків одержання й по-

вернення кредитів та відсотків; 

 бажання керівництва щодо повернення фінансових запозичень, чи їх 
частини за рахунок держави, а не за рахунок доходів підприємства; 

 прийняття хибних рішень іноземними консультантами й проект-

менеджерами з причини незнання українських реалій, законодавства та особ-

ливостей виконання робіт у умовах пострадянських підприємств; 

 помилкове перенесення іноземними спеціалістами закономірностей 
західно-європейської економіки на пострадянські підприємства; 

  відсутність альтернативної експертизи проектних рішень, розробле-

них іноземними фахівцями, з боку вітчизняних проектних команд та навпаки 

 не критичне сприйняття й виконання підприємствами рекомендацій 
іноземних консультантів, залучених кредитодавцем; 

 спроби персоналу підприємства здійснювати нецільові закупівлі, або 
закупівля матеріалів й обладнання, що не забезпечують найбільших прибут-

ків від проектів програми; 

 випадки не проектного використання закуплених матеріалів й облад-
нання; 

 низька узгодженість між термінами закупівлі обладнання та його мон-
тажем. Тривале перебування обладнання й матеріалів на складах 

підприємств. 

Розуміння змісту окресленого проблемного поля повинно стати в май-

бутньому надійним щитом від можливих помилок при розробці й виконанні 

проектів та програм розвитку не лише підприємств ЖКГ. 
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А.І. Пилипенко 

Холістичний підхід до розробки програм в сфері культури 

 

Згідно з Концепцією Державної цільової програми інноваційного розви-

тку української культури на 2009-2013 роки, стан сфери культури і мистецтва 

не дає змоги задовольняти потреби культурного і духовного розвитку україн-

ського суспільства. Особливо це стосується ролі національної культури, ку-

льтурної спадщини, національної кінематографії та сучасних культурних ін-

дустрій у розбудові й наповненні національним культурним продуктом інфо-

рмаційно-культурного простору України, у справі виховання молодого поко-

ління і формування національної свідомості. Державна політика у сфері ку-

льтури і мистецтва все ще реалізується уповільненими темпами, без чітко ви-

значених пріоритетів.  

Одними з основних причин виникнення проблем у сфері культури і мис-

тецтва є:  

– несформованість національних інтересів у сфері культури і мистецтва 

та пріоритетів держави щодо надання підтримки її розвитку; 

– відсутність цілеспрямованого впливу держави на ринок товарів і пос-

луг у сфері культури, дозвілля та інформації; 

– недосконалість законодавства у сфері культури і мистецтва та відсут-
ність ефективних механізмів контролю за дотриманням його норм. 

Всі ці перелічені причини обумовлюють застосування холіситчного під-

ходу до розробки програм в сфері культури. 

Холізм (від грецького hdlon – ціле) – ідеалістичне учення, що розглядає 

світ як результат творчої еволюції, що направляється нематеріальним «чин-

ником цілісності». Весь світ з погляду холізму – це єдине ціле, а окремі яви-

ща і об'єкти, що виділяються нами, мають сенс тільки як частина спільності 

[Морозов Е. В. Холизм. Духовное возрождение 2012].  

Холізм панував в європейському мисленні із старовини і до XVII сторіч-

чя. Приклад холістичного твердження з праць Гіппократа: «людина є універ-

сальна і єдина частина навколишнього світу». З розвитком науки холізм був 

осмислений як окреме учення, оцінений як філософська концепція, що не має 

практичної цінності, і витиснений з масової свідомості. 

Масовий інтерес до ідей холізму відродився наново в XX столітті. Осно-

воположником сучасного холізму є Я. Сметс, який процитував слова з «Ме-

тафізики» Аристотеля «ціле більше, ніж сума його частин».  

Необхідність використання холістичного (цілісного) підходу при фор-

муванні цінності інновацій обґрунтована у праці І.В. Чумаченка, Н.В. Доцен-

ко «Формирование холистической ценности инновационных проектов и про-

грам». Автори наголошують на відсутності комплексного підходу до впрова-

дження інновацій для більшості проектів. Впровадження холістичного підхо-

ду приводить до виникнення синергетичного ефекту, при якому підвищуєть-

ся ефективність управління програмою в цілому. 
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Видатний маркетолог Ф. Котлер вважає, що холістичний підхід до 

управління йде на заміну традиційному. Розробка програм з урахуванням хо-

лістичниго підходу буде більш цілісно, холістично розглядати соціальний 

простір, в якому знаходяться споживачі, власники і співробітники організа-

цій сфери культури. 

У Законі України «При культуру» від 14.12.2010визначено поняття про-

грами в соціокультурній сфері. Національно-культурна державна цільова 

програма – програма, спрямована на створеннясприятливих умов національ-

но-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, за-

доволення інтелектуальних та духовних потреб людини, та цільова регіона-

льна програма у сфері культури, що передбачають вирішення питань, пов'я-

заних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури всіх рівнів 

або відповідного рівня, а також реалізацію культурно-мистецьких проектів і 

здійснення державними та недержавними закладами культури заходів, що 

фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів. 

Отже, холістичний підхід засновано на плануванні, розробці і впрова-

дженні програм, процесів і заходів з урахуванням їх взаємозв'язків і взаємо-

дій. Цей підхід до розробки програм в сфері культури дозволяє враховувати 

не тільки матеріалістичну складову, але і духовну – трансцендентну. Вико-

нання програм розвитку в сфері культури з застосуванням холістичного під-

ходу дасть змогу забезпечити формування цілісного національного культур-

но-інформаційного та мовно-культурного простору. 

В.М.Пітерська 

Особливості використання системи управління ризиками у митній 

службі 

 

Митний контроль повинен обмежуватися мінімумом процедур, необхід-

ним для досягнення основних цілей, і здійснюватися на основі вибірковості. 

Чотирьохрівнева система адміністрування, створена в українській митній 

службі, об’єднана в єдину інформаційну мережу, створює умови для побудо-

ви ефективної системи управління ризиками, що призведе до скорочення ча-

су митного оформлення, прозорості роботи митних органів для учасників зо-

внішньоторговельної діяльності. 

При митному оформленні товарів найбільшу питому вагу займають ри-

зики, пов'язані з недостовірним декларуванням відомостей про вантаж, які 

можуть стосуватись недостовірного декларування вартості, країни похо-

дження або кількостітоварів, навмисного використанн яневідповідного опи-

су, коду. До основних методів, які можуть використовуватись при оцінці ри-

зиків, виникаючих в процесі виконання митних процедур, відноситься еко-

нометрична модель оцінки і прогнозування ризиків не достовірного деклару-

вання митного режиму (імпорту, тимчасового ввезення, транзиту, експорту, 

тощо); метод визначення методологічного порогу рівня недостовірного де-

кларування товарів, що оцінюється на основі даних Державного комітету 
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статистики щодо зовнішньої торгівлі і даних про транспортні, товарні потоки 

країн – торгових партнерів України. 

Метою управління ризиками при переміщенні вантажів через державний 

кордон є мінімізація ймовірних сумарних втрат від невірних суб’єктивних 

рішень при здійсненні митних процедур.  

Для кількісної визначеності цієї характеристики слід враховувати насту-

пні показники: iR – ймовірність i-го ризику; iL  – можливі збитки при на-

станні ситуації ризику, тобто порушення митного законодавства. 

У якості формалізованого критерію при управлінні ризиками можна 

прийняти мінімізацію математичного сподівання сумарного збитку по всіх 

розглянутих ризиках, тобто: 

min
1

 


i

n

i
iLRL

. 

У рамках функціонування митної системи не видається можливим 

управляти значеннями ціни ризику iL  (втрати від невірних рішень можуть 

змінюватися тільки в результаті зміни ставок мита, тарифів і податкового за-

конодавства, що поза компетенцією митної служби).  

Тому значення показника iL  приймаються у якості параметрів цільової 

функції і залишаються незмінними в рамках існуючої правової і нормативної 

бази державного регулювання зовнішньої торгівлі. 

Проте ймовірність несприятливого результату при виникненні ситуації 

ризику в рамках митної системи може бути зменшена за допомогою розробки 

нових процедур митного контролю, гармонізації і спрощення у відповідності 

з міжнародними стандартами, збільшення глибини оформлення і розширення 

сфери охоплення.  

Скорочення ймовірності настання i-ої ситуації ризику за певний період 

часу позначимо iR . При незмінній величині відповідного збитку iL  змен-

шення його ймовірності призведе до бажаного скорочення сумарного збитку 

на величину L : 
i

n

i
iLRL 




1 . 

Таке скорочення сумарного збитку вимагає часових, трудових і фінансо-

вих ресурсів, які необхідно використовувати з найбільшою ефективністю й 

зосередити зусилля на найбільш уразливих операціях і поставках з погляду 

підвищеного оподатковування, сталого характеру порушень, підриву інте-

ресів вітчизняних товаровиробників, створення погрози іншим державним 

інтересам, захищати які покликана митна служба. З іншого боку, там, де імо-

вірність недотримання законодавства немає мінімальна з погляду наслідків 

можливих порушень, потрібно пропонувати бізнесу спрощені технології ми-

тного оформлення, не допускати невиправданих витрат підприємців, пов'яза-

них із простоєм транспортних засобів, перевезенням товарів, їхнім зберіган-

ням на вантажному терміналі.  
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Нова філософія здійснення митних операцій передбачає вибірковість 

контролю та його форм з раціональним використанням ресурсів митних ор-

ганів у відповідності з Кіотською конвенцією. 

З урахуванням ресурсних обмежень завдання управління ризиками може 

бути формалізоване у вигляді класичної задачі лінійного програмування. У 

плановий період часу необхідно максимізувати скорочення сумарного збитку 

по всіх митних ризиках за наявності граничних норм витрат часових T , фі-

нансових K  і трудових Р  ресурсів: 

max
1

 


LRL
n

i
i

; 

ii

n

i
i TRt 

1

;  ii

n

i
i KRk 

1

;  ii

n

i
i PRp 

1

, 

де iii pkt ,,  – витрати відповідних ресурсів на скорочення ймовірності 

несприятливого результату i-го ризику. 

У даний час через відсутність відповідних нормативів, оцінка параметрів 

моделі лінійного програмування ( iiii pktL ,,, ) може здійснюватися тільки ем-

пірично за допомогою методів регресійного аналізу. На точність цих оцінок 

істотно впливають дефіцит відомостей та ступінь їхньої достовірності. Тому 

оцінка ризиків здійснюється на основі всієї наявної у митних органів інфор-

мації про результати контролю і виявлені випадки порушення законодавства. 

Таким чином, очевидна реальна необхідність удосконалення методів і 

засобів митного контролю на основі ризикоорієнтованого підходу з ураху-

ванням досвіду передових митних служб світу. 

А.В. Подтынников 

Проектный анализ системы энергосбережения 

 

Острота актуальности и необходимости совершенствования традицион-

ных и нетрадиционных энергетических источников непрерывно возрастает. 

Требования принятия радикальных мер реформирования или замены энерго-

носителей, в частности атомной энергии, активизировались, особенно после 

трагических событий в Японии. Это подтверждается реакцией мировой обще-

ственности. Так уже принят первый шаг Германией.  

По прогнозам участников Международного энергетического форума, про-

шедшего в апреле 2010 г. в Мексике, за 20 лет спрос на энергию вырастет в 

полтора раза, то есть, для того чтобы до 2030 г обеспечить мир энергией, необ-

ходимо инвестировать около 25 триллионов долларов в развитие энергетиче-

ской сферы. Это свидетельствует о том, что развитие диверсификационных 

процессов энергетической отрасли в настоящее время приобрело чрезвычай-

ную важность и актуальность [1]. 

На мировом рынке появился новый поставщик – Польша, сделавшая стра-

тегическую ставку на добычу сланцевого газа при помощи американских тех-

нологий. По предварительным подсчетам она располагает весьма значитель-
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ными запасами. В результате, согласно прогнозов экспертов, Европа получит 

доступ к более чем 1,38 трлн куб. м голубого топлива, что существенно изме-

нит систему приоритетов на европейском рынке и приведет к снижению энер-

гозависимости стран ЕС от Риссии. А в перспективе Польша может стать глав-

ным альтернативным конкурентом России, которая сейчас обеспечивает 25% 

газовых поставок в страны Евросоюза [2]. 

Целью исследований является анализ процессов формирования «рынка 

энергосбережения», его сегментацию по отраслевому признаку и инвестицион-

ной привлекательности.  

Исследования, посвященные вопросам энегосбережения, относящейся к 

данной теме [1, 6, 7 и др.] позволяют сделать следующие выводы: 

 системные исследования по вопросам энергосбережения на государствен-

ном уровне, фактически НЕ ведутся, несмотря на наличие соответствующих 

государственных структур, имеющих мизерное финансирование;  

 энергоёмкость ВВП Украины в 2,6 раза выше среднемирового уровня, а 

своими собственными энергоресурсами обеспечена только на 45%; 

 фактический износ основных средств, в т.ч. энергооборудования в Укра-

ине достигает 90%; 

 ЛЮБАЯ модернизация основных средств во ВСЕХ отраслях фактически 

будет приводить к существенному энергосбережению; 

 накоплен существенный мировой опыт как по структурным изменениям в 

экономике с целью обеспечения её энергоэффективности, так и конкретные от-

раслевые принципы энергосбережения, рассчитанные на разные уровни финан-

сирования и сроков окупаемости; 

 если продолжать НЕ по вопросам энергонезависимости, структурной от-

раслевой перестройкой экономики с т.з. повышения её энергоэффективности и 

внедрения методов энергосбережения, то Украину ждёт прогнозируемый кол-

лапс в течение ближайших 20-ти лет; 

 предполагаемое финанасирование государством на уровне 1,5 млрд. гри-

вен, что имело место в последние годы вопросов энергосбережения, скорее все-

го, будет иметь обычный непрозрачный характер; 

 так называемый “рынок энергосбережения” в Украине НЕ проявлен, НЕ 

сформирован, опирается только на коммерческие предложения от фирм, ини-

циативно предлагающих НОВОЕ энергооборудование, которое в любом случае 

гораздо энергоэффективнее существующего изношенного;  

 государство в области энергополитики, кроме попыток диверсифицирова-

ния внешних источников энергоресурсов и перехода к 2030 г. на обеспечение 

собственными энергоресурсами страны на уровне 88%, в ближайшее время со-

бирается заниматься выработкой биотоплива на основе рапса, производством 

аналога высокооктанового топлива на основе абсолютированного спирта, внед-

рением альтернативных отопительных систем, массовой установкой счётчиков 

электроэнергии, газа и воды, строительством мусороперерабатываю-щих заво-

дов. 
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Следует подчеркнуть, что это практическая инженерная задача вполне ра-

зрешимая. И браться за нее необходимо уже сегодня. В противном случае нам 

не удастся уйти от энергетического и экологического кризисов, которые неотв-

ратимо настанут в самом ближайшем будущем.  

Таким образом, развитие процессов энергетической отрасли через дивер-

сификацию и использование нетрадиционных видов электроэнергии в настоя-

щее время приобрело чрезвычайную важность и актуальность. 
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І.П. Покотилов 

Управління проектами ефективних перевезень на морському тра-

нспорті України в умовах турбулентності 

 

Україна географічно є транзитною державою, тому ефективні проекти 

перевезень в морській галузі повинні розроблятися і виконуватися з ураху-

ванням світових інтеграційних процесів. Основним вектором, що спрямовує 

розробку і впровадження проектів в морській галузі України є відповідь єв-

ропейської економіки на конкурентні виклики часу і провідна роль морсько-

го транспорту в реалізації стратегії країн ради Європи. Україна реалізує свій 

курс в ЕС шляхом участі в транс'европейських економічних, зокрема транс-

портних проектах. Вони стосуються, переважно, розвитку інфраструктури 

тих портів (Одеса, Іллічівськ, Южний) які є «вузькими місцями» для просу-

вання європейських вантажопотоків. Вже залучено 26 млн. евро від банку 

ЕБРР на реконструкцію Іллічівського порту за основі експертних прогнозів 

вантажопотоків в цьому напрямку.  
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Також приділяється увага просуванню потоків через 7-й МТК (водний 

по Дунаю) Відень - Братислава - Будапешт - Бєлград - Рені - Ізмаїл - Усть-

Дунайськ;зазначеному на 2-й Загальноєвропейській конференції міністрів 

транспорту. Реалізуються і інші проекти ЕС. Їх здійснення створює значні 

можливості для розробки і реалізації проектів ефективних морських переве-

зень як на рівні країни (каботажні перевезення, зовнішня торгівля), так і на 

рівні окремих компаній. Всього Евросоюз дасть Україні 65 млн. евро на реа-

лізацію національної транспортної стратегії. 

На рівні компаній в наступний момент релізуються проекти (вартість 

$470 млн.) водних перевезень СП «Нібулон» по відродженню судноплавства 

українськими річками. Вони передбачають будівництво 57 несамохідних і 

самохідних судів, зокрема 14 морських і річкових буксирів, а також 17 елева-

торів, з яких 10 - річкові елеватори на Дніпрі, Південному Бузі і інших річ-

ках. Залучені інвестиції на будівництво найсучаснішого перевантажувально-

го терміналу в м. Нова Одеса Миколаївській області для приймання суден ці-

єї компанії. Будівництво такого сучасного комплексу вартістю 190 млн. грн. 

здійснено при підтримці ЕБРР і Експортної Кредитної фундації EKF Данії. 

Та через державні заходи регулювання зернового ринку в листопаді 2010 

р. СП «Нібулон» вимушене було тимчасово відкласти будівництво нових те-

рміналів на Миколаєві в с. Шостаково і Вознесенське по річці Південний Буг 

і будівництво нових несамохідних суден і буксирів. Але в 2011 році компанія 

виграла суд за розподіл квот зерна.  

Також великі проблеми у СП «Нібулон» виникли з впровадженням про-

екту універсального перевантажувального комплексу (вугільного терміналу), 

на території ЗАТ «Стивідорна компанія «Авліта» (м. Севастополь). Після 

протесту громадської екологічної організації проект було повернуто на до-

опрацювання, але потім все ж підписано. 

Великий проект реалізується в Одеському порту спільно з приватним ін-

вестором, компанією “ГПК-Україна”: в 2012 р. тут планується ввести в екс-

плуатацію контейнерний термінал “Карантинний мол” на 859 тис. TEU в рік з 

поетапним доведенням його потужності до 1,2 млн. TEU. Вартість проекту — 

$560 млн.  

Іншим прикладом є компанія «Трансинвестсервис», яка офіційно презе-

нтувала свій новий проект — будівництво глибоководного контейнерного 

термінала, здатного приймати більше 1,5 млн TEU.  

На базі ТОВ “Порт “Очаків” (входить у “Смарт-холдинг”, район Мико-

лаївського порту) інвестор має намір створити потужності для обробки кон-

тейнерів на рівні 500 тис. TEU у рік. Первинний обсяг інвестицій холдингу в 

контейнерні потужності повинен був скласти EUR 229,5 млн., зараз сума не-

обхідних коштів уточнюється.  

Тобто, реалізація переважної кількості вказаних проектів стосується 

створення передумов для ефективних морських перевезень морським транс-

портом в Україні. Існує ряд загроз їх реалізації: невиконання законодавства 

щодо терміну митного оформлення вантажів (в т.ч. транзитних); невиконання 
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державою в судовому порядку своїх зобов’язань; непрозорі тарифи і нараху-

вання за вантажоперевезення; збитки вантажовласників в результаті несанк-

ціонованої затримки вантажів і тривалих судових справ; небажання вантажо-

власників проходити українською територією та ін.. 

Таким чином, складається загроза для розвитку ринку послуг проекту-

вання ефективних перевезень в Україні. Зниження замовлень і пропозиції на 

розробку проектів реальне, тому що не можна чітко спрогнозувати витрати 

проекту, терміни виконання операцій на протязі ланцюжка перевезень і оде-

ржати максимальний прибуток. Як довела практика, серед великих компаній, 

які мають фінансову стійкість для реалізації таких проектів в Україні - ТОВ 

СП «Нібулон», ПП «Укртрансконтейнер». Навіть при спірних питаннях, 

пов’язаних з загрозами монополізації ринку вантажних перевезень, їх вирі-

шення треба перевести у русло дотримання закону. 

В.С. Поляничко  

Управление развитием розничной торговой сети на основе про-

граммно-целевого подхода 

 

Относительная стабилизация украинской экономики после финансово-

экономического кризиса дала большинству украинских предприятий не-

большой период для переосмысления стратегический целей и оптимизации 

внутренних ресурсов. 

Экономический кризис проявил ряд явных недостатков систем управ-

ления национальными розничными сетями, среди наиболее которых наибо-

лее критичной оказалась неспособность быстро приспосабливаться к измене-

ниям внешней среды. Как следствие, часть региональных розничных сетей 

была поглощена более крупными операторами рынка, часть прекратила свое 

существование, отдельные крупные операторы сохранили свои позиции и 

даже расширили сеть. 

Небольшой буфер времени отечественный retail получил лишь за счет 

того, что иностранные операторы приостановили свой выход на украинский 

рынок. Позитивные тенденции развития рынка в 2010 г. говорят об неминуем 

ужесточении конкуренции в текущем году. Скорость изменения ситуации та-

кова, что без эффективно налаженных внутренних процессов и механизмов 

управления изменениями отечественным компаниям не сохранить свою кон-

курентоспособность. 

Однако понимания на ситуации на рынке и внутренних проблем ком-

паний не достаточного для ведения успешной конкурентной борьбы с ино-

странными операторами, внутренние процессы которых настроены как часо-

вой механизм. Часть крупных операторов осознало всю серьезность данной 

проблемы и пересмотрело свои стратегические инициативы, сместив акценты 

с количественного развития на качественное. О чем свидетельствуют актив-

ная реализация процессов реформатирования розницы. Но единичная, «лос-

кутная» оптимизация бизнес-процессов позволить получить лишь временный 

http://www.dt.ua/2000/2245/70490/
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эффект. Существует насущная потребность построения «прозрачных» и 

адаптивных систем управления retail-ом. 

Востребованный на сегодняшний, процессный подход позволяет нам 

качественно формализовать деятельность компании, описать формат работы 

рознич6ной сети в виде «шаблонных» бизнес-процессов, которые можно 

воспроизводить в новых магазинах. Сложности возникают на этапе управле-

ния организационными изменениями, когда перед топ-менеджментом ста-

виться задача оптимизировать бизнес-процессы сохранив их гибкость в крат-

чайшие сроки. В большинстве случае оптимизация носит оперативный, а не 

стратегический характер. Внедрение специфических для retail-а технологий, 

установление особых внутренних бизнес-правил уменьшает адаптивность 

системы управления, создавая в ней все большее количество констант. Прин-

цип функционирования системы управления в этом случае можно предста-

вить следующим образом, см. рис. 1а.  

 
Рис. 1 Разрывы в системе управления розничными торговыми сетями 

Применение методов программно-целевого подхода к управлению из-

менениями в развитие розничных сетей позволит снизить риски потеря адап-

тивности. Увязка с помощью математических моделей стратегических целей 

и программ развития позволит разработать и оценить более широкий круг 

альтернатив совершенствования бизнес-процессов. Разработка комплексных 

программ развития с учетом ограничений и угроз внешней среды и потенци-

ала и слабых сторон позволит выработать более эффективный профиль си-

стемы управления розничной торговой сетью, см. рис. 1б. Выделит «локаль-

ные цели» и задачи для качественного управления отдельными элементами 

системы. 

Т.В. Пономаренко, К.В. Кошкин, И.Л. Михелев  

Разработка и реализация IT-стратегии промышденных предприя-

тий 

 

Информационные технологии требуется создавать таким образом, чтобы 

они поддерживали все потребности предприятия с позиции улучшения вре-

менных и функциональных показателей, а инфраструктура информационных 
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технологи обеспечивала бы рост всего предприятия за счет улучшения уров-

ня удовлетворенности клиентов.  

Один из способов достижения поставленных целей заключается в созда-

нии и реализации ИТ-стратегии предприятия. ИТ-стратегия состоит из раци-

онального использования имеющихся в организации информационных тех-

нологий, которые поддерживают миссию предприятия.  

Процесс создания ИТ-стратегии начинается с установления целей для 

имеющихся на предприятии информационных технологий и определения 

начальных направлений развития. 

Основными факторами, определяющими ИТ-стратегию, являются: 

 управление потребностями; 

 управление ожиданиями;  

 управление рисками. 
В результате на предприятии необходимо добиться [1]: 

− прозрачной отчетности для процессов управления рисками и контроля 

использования информационных технологий; 

− иерархической упорядоченности стратегии, политики и целей сверху 
вниз в пределах предприятия; 

− организационной структуры, которая поддерживает выполнение ИТ-

стратегии; 

− изменение показателей выполнения работы на основе оценки деятель-
ности, которые были получены благодаря использованию информационных 

технологий; 

− концентрации усилий на тех аспектах, которые поддерживают бизнес-

процесы, направленные на удовлетворение клиентов, и наиболее важных ИТ-

процессах, повышающих эффективность предприятия; 

− планирования и наблюдения за управлением активами информацион-
ных технологий, за рисками, проектами, клиентами и поставщиками; 

− создать гибкое предприятие, которое опирается в своей деятельности 
на информацию и знания. 

Что касается дальнейших действий по анализу представленной иерархи-

ческий упорядоченности IT-стратегии, то для этих целей в настоящее время 

широко применяется метод анализа иерархий: 

− первоначально требуется очертить проблему и определить, что необ-
ходимо узнать; 

− построить иерархию, начиная с вершины (цели – с точки зрения 

управления), через промежуточные уровни (критерии, от которых зависят 

следующие уровни) к самому нижнему уровню, который обычно является 

перечнем альтернатив. 

− построить множество матриц парных сравнений для каждого из ниж-
них уровней – по одной матрице для элемента примыкающего сверху уровня. 

Парные сравнения проводятся в терминах доминирования одного из элемен-

тов над другим (и так далее). 
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Также сегодня широкое распространение для этих целей получила мето-

дология когнитивного моделирования [2], а работах [4,5] предложена ги-

бридная методика анализа, обладающая преимуществами обеих вышепере-

численных методологий, но являющаяся универсальной и при плавном изме-

нении ситуации описывающей внешние факторы влияния на стратегию 

предприятия и при динамическом характере изменения IT-стратегии. 
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В.І. Прокопенко, І.О. Гордєєва 

Багаторівнева організаційна ієрархія кар’єру як складова проект-

ного менеджменту 

 

Управління проектами гірничодобувної галузі достатньо складне і спе-

цифічне з точки зору планування і управління ресурсами проекту. Кар'єр як 

гірничодобувне підприємство є виробничою системою, що складається з 

множини машин і механізмів, об'єднаних технологічними зв'язками відповід-

но рівню його організаційної ієрархії для стійкої за продуктивністю, ощадли-

вої і безпечної розробки та переміщення гірських порід. Згідно з технологіч-

ною схемою виробництва в зазначеній системі слід формувати такі ієрархічні 

рівні: ланка механізації, комплекс устаткування, технологічний комплекс 

гірничих робіт та інше (табл. 1). 

Системо-утворюючим фактором ланки механізації є вантажопотік гірсь-

кої породи: устаткування ланки вибирається для розробки конкретної гірсь-

кої породи і комплектується за заданою потужністю її вантажопотоку. Ком-

плекс устаткування має будуватися таким чином, щоб взаємодіючі між со-

бою машини і механізми однієї технологічної лінії задовольняли один одно-

му по своїх робочих розмірах, продуктивності та зусиллям. Технологічний 
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комплекс гірських робіт створюється на основі єдності технології і комплек-

сної механізації відкритих розробок. 

Сукупність технологічних комплексів гірничих робіт і технологічних 

зв’язків, у першу чергу, по розмірах, інтенсивності та напрямку розвитку ро-

бочої зони, що спільно забезпечують встановлену проектом послідовність 

виконання обсягів розкриву і корисної копалини, становить систему техноло-

гічних комплексів гірничих робіт. У цілому по зонах розкривних, видобувних 

і гірничопідготовчих робіт створюються відповідні системи технологічних 

комплексів. 

Виробничу систему, як правило, проектують для усереднених умов екс-

плуатації, що рідко буває доцільним для стабілізації їх продуктивності. Сис-

теми, які здатні функціонувати в широкому діапазоні зміни робочих умов, 

забезпечують у часі більш рівномірні обсяги виробництва. Отже, при розроб-

ці та управлінні проектом необхідно створювати адаптивні системи. 

Адаптація здійснюється як шляхом пристосування виробничої системи 

устаткування до реальних умов функціонування, так і створення робочих 

умов, адекватних цій системі. Слід передбачати обидва види адаптації: з од-

ного боку обґрунтовується робоче устаткування, здатне розробляти гірські 

породи в різних природних, технологічних і організаційних умовах, з іншого 

– вишукуються техніко-технологічні і організаційні умови, найбільш сприят-

ливі для стійкої за продуктивністю роботи устаткування. Ціль адаптації – 

стабілізація продуктивності кар’єру на всіх рівнях його організаційної ієрар-

хії, алгоритм адаптації визначається цим рівнем. 

Технологічні зв'язки по системі розробки і розкриття кар’єрного поля, 

типи комплексів устаткування, моделі і параметри гірничого та транспортно-

го устаткування вибираються на стадії проектування етапу експлуатації ро-

довища. 

Таблиця 1 – Фактори адаптивного управління виробничою системою на 

кар'єрі глибинного виду 
Ієрархічний рі-

вень системи 

Системо-

утворююча 

ознака 

Управлінські 

фактори 

Виробничий 

комплекс екс-

плуатації родо-

вища 

Вантажообіг 

кар'єру 

Підготовлені, розкриті і готові до вилучення запаси 

Реконструкція для підтримання потужності 

Спільна робота кар'єрів 

Резервне складування руди 

Поточний коефіцієнт розкриття 

Система тех-

нологічних 

комплексів 

Мережа ванта-

жопотоків ка-

р'єру 

Концентрація гірничих робіт 

Взаємодія технологічних комплексів 

Розподіл вантажопотоків 

Швидкість переміщення фронту робіт 

Темп поглиблення гірничих робіт 

Технологічний 

комплекс гір-

ничих робіт 

Мережа техно-

логічних ліній 

Взаємодія комплексів устаткування 

Схема розкриття 

Система розробки 

Забезпеченість фронтом гірничих робіт 

Відновлення комплексів устаткування 

Комплекс уста- Технологічна Потоковість технології 
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ткування лінія Взаємодія ланок механізації 

Використання проміжних акумуляторів породи 

Комплектність механізації 

Резервування потужності лімітуючої ланки 

Комплексність механізації 

Нагромадження «зачепила» виконаної роботи 

Ланка механі-

зації 

Виробничий 

процес 

Резервування одиничної потужності 

Резервування числа одиниць устаткування 

Структура ланки механізації 

Розміщення устаткування 

Технологічний графік робіт на уступі 

Режим роботи машин і механізмів 

Заміна устаткування 

Взаємне положення устаткування за планом і по висоті робочої зони ка-

р'єру, послідовність виконання обсягів розкривних порід і корисної копалини 

ухвалюється при плануванні гірничих робіт. Отже, умови стійкої роботи ви-

робничого комплексу експлуатації родовища забезпечуються поетапним про-

ектуванням в проекті, перспективним і поточним плануванням. 

Коливання продуктивності окремих одиниць устаткування становлять 

коливання продуктивності окремої ланки механізації. Кожна з ланок, у свою 

чергу, впливає на стійкість роботи комплексу устаткування, а мінливість об-

сягів розробки гірських порід кожним комплексом визначає стійкість функ-

ціонування за продуктивністю всього технологічного комплексу гірничих 

робіт. Аналогічно формується коливання продуктивності вищих за рівнем 

управління підсистем кар’єру. 

Економічно доцільно при плануванні та реалізації проектів знижувати 

коливання продуктивності виробничої системи на всіх рівнях управління гір-

ничими роботами. Це завдання є важливим для залізорудних кар'єрів гли-

бинного виду, які відрізняються великою мінливістю умов роботи, високою 

продуктивністю та значними матеріальними витратами на розробку гірських 

порід. 

У кар'єрі глибинного виду для видобування руди одночасно може екс-

плуатуватися кілька технологічних комплексів гірничих робіт, кожний з яких 

заснований на застосуванні індивідуальних комплексів устаткування, напри-

клад, у верхній зоні кар'єру – екскаваторно-залізничний комплекс, у середній 

– екскаваторно-залізнично-конвейєрний, у нижній – екскаваторно-

автомобільно-конвейєрний. Також в одночасній експлуатації на різній гли-

бині кар'єру може перебувати кілька розкривних технологічних комплексів. 

У цілому для експлуатації родовища корисної копалини створюється ви-

робничий комплекс. Останній являє собою сукупність систем технологічних 

комплексів розкривних, видобувних і гірничопідготовчих робіт та технологі-

чних зв'язків по формуванню і розмірам етапів розробки і запасів корисної 

копалини, що спільно забезпечують високу продуктивність, рентабельність і 

усталену роботу кар'єру протягом періоду експлуатації родовища. 

Виробнича система на кожному рівні організаційної ієрархії кар’єра ре-

алізує відповідні до цього рівня функції, які являють собою деяку сукупність 

технологічних процесів по розробці, переміщенню та складуванню гірських 
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порід. Кожний комплекс устаткування реалізує виробничі процеси, що ста-

новлять технологічну лінію. Потім технологічні лінії окремих комплексів 

устаткування кожного технологічного комплексу гірничих робіт утворюють 

відповідно його схемі розкриття та системі розробки мережі технологічних 

ліній. Ці мережі на рівні системи технологічних комплексів зливаються в ру-

дний і породний вантажопотоки кар'єру. Сукупність технологічних процесів 

експлуатації родовища, об'єднаних у масштабі виробничого комплексу, фор-

мує розробку, переміщення і складування обсягу гірських порід, рівного ван-

тажообігу кар'єру. 

В.І. Прокопенко, В.А. Шаповал 

Дифузія організаційних культур як спосіб формування ментально-

го простору інноваційних проектів в сфері вищої освіти 

 

Освітні заклади, забезпечуючи акумулювання та поширення знань, віді-

грають надзвичайно важливу роль у збільшенні людського капіталу, що до-

зволяє вирішувати складні конфліктні питання цілей та змісту всебічного ро-

звитку суспільства. Складність сучасної організації життєдіяльності людини 

та підвищення вимог до її кваліфікації, як базису самоствердження та соціа-

лізації, є чинниками, мотивуючими до інновацій в освітньому процесі, а саме 

до його професійній зорієнтованості, форм, тривалості навчання тощо. Інно-

вації забезпечують гнучкість та адаптивність до зовнішніх вимог та внутріш-

ніх потреб суб’єкта, а тому вважаються необхідною умовою його безперерв-

ного розвитку. Пошук освітніх інновацій й їх ініціювання відбувається під 

впливом декількох основних груп зацікавлених суб'єктів, а саме носія людсь-

кого капіталу, освітнього закладу та роботодавців. Кожен названий суб'єкт 

задовольняє власні потреби на підставі освітнього процесу, але, враховуючи 

індивідуальні очікування та досвід, по-різному оцінює його характеристики 

та доцільність. Тому, постає питання узгодження ініціатив та зусиль всіх су-

б'єктів для досягнення загальних, групових та індивідуальних цілей, поєдна-

них в багатовекторну систему.  

Багатовекторність цілей суб'єктів освіти віддзеркалює різне ставлення, 

розуміння та, інколи, неприйняття інноваційних проектів, які пропонується 

запровадити на ринку освітніх послуг. Наприклад, мета освітніх закладів сто-

совно підготовки висококваліфікованих фахівців за новими прогресивними 

наукоємними спеціальностями, яка виходить з накопиченого дослідницького 

досвіту та прогнозних оцінок критеріїв конкурентоспроможності, може бути 

не сприйнята роботодавцями при переважному використанні ними застарілих 

технологій. При зниженні вимог щодо реальних знань та навичок випускни-

ків, потреби освітнього закладу у формуванні власного наукового потенціалу 

будуть суттєво обмежені, що позначатиметься на його статусі та перспекти-

вах подальшого розвитку. Людині ж властиво по-різному визначати доціль-

ність освіти взагалі та в конкретному закладі (за спеціальністю), оскільки в 

процесі навчання задовольняється комплекс особистих потреб людини (роз-

виток ерудиції, студентське спілкування, знайомства), які не обов'язково бу-
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дуть використані як складові її капіталу в подальшому працевлаштуванні. За 

таких умов, актуальним вважається завдання з удосконалення управлінських 

підходів до формування ментального простору виробки інновації та їх дове-

дення до стану реальних проектів, який би мав характеристики динамічності, 

ситуативності та системності. 

Підґрунтям формування метального простору є організаційна культура, 

що забезпечує адаптацію та ідентифікацію індивіда, неформальної групи, ко-

лективу та організації в зовнішньому середовищі. Стрижень культури стано-

влять селекційні традиції, правила, ідеї та цінності. У дослідженні типів ор-

ганізаційної культури освітніх організацій Ж. Серкіс визначає культуру взає-

мозв’язків як домінуючий тип (62,5 %), який характерний для новостворених 

колективів або колективів, які починають нову справу (освітні проекти). Ку-

льтура взаємозв’язків наближується до інноваційного типу з постійним по-

шуком та змінами, що мають сприймати всі співробітники. Цим забезпечу-

ються можливості швидкої адаптації студентів та співробітників освітніх за-

кладів в динамічному середовищі, самореалізації в межах університету, ка-

р'єрного росту, підвищення рівня доходів. 

Відмінності організаційних культур середньої школи (бюрократично-

кланова), вузу (кланово-бюрократична) та комерційної організації (ринково-

бюрократична) є підґрунтям втрати студентом, порівняно зі школою, таких 

якостей як обов'язковість, готовність до строгої звітності, контролю зовніш-

нього виду. Клановість та бюрократичність зменшують рівень орієнтації сту-

дента/випускника у зовнішньому середовищі, що позначається на його кон-

курентоспроможності, утворює бар'єри в працевлаштуванні, входження в ку-

льтуру майбутньої організації. Особисті цінності носія людського капіталу 

змінюються внаслідок досвіду навчання, корегування цілей відповідно до 

можливостей на ринку праці. Зміни в культурі вищих освітніх закладів мають 

розвивати ринковий та адхократичний компоненти. Проте, пошук балансу 

між цими культурами заради високого рівня працевлаштування та потреб ро-

ботодавців не повинен змінювати сутність та значення вищої освіти для роз-

витку суспільства в цілому. 

Рис. 1. Формування ментального простору інноваційних проектів в сфері 

вищої освіти шляхом дифузії організаційних культур її суб'єктів  

Орієнтація на систему споживачів освітніх послуг потребує наявності 

якісних комунікацій, готовності до змін та утворення проектних команд, фо-

рмування підприємницької культури. Освітній заклад, як рушій всебічного 
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інноваційного розвитку суспільства, має відігравати провідну роль у форму-

вання цієї інтерактивної корпоративної культури (рис. 1), що може бути реа-

лізовано шляхом дифузії множини організаційних культур суб'єктів освіт-

нього процесу. 

Т.О. Прокопенко 

Застосування методу аналізу сценаріїв в експертизі проектів 

 

Успіх реалізації інвестиційного проекту в багатьох випадках залежить 

від рішень, що приймаються в різних умовах, а саме досить часто в умовах 

невизначеності, коли неможливо оцінити вірогідність потенційних результа-

тів. В ході реалізації інвестиційних проектів часто виникають ситуації, що 

вимагають врахувати досить нові та складні фактори, коли неможливо отри-

мати достатньо релевантної інформації. Тому вірогідність певного наслідку 

неможливо передбачити з достатнім ступенем достовірності. Також невизна-

ченість характерна для деяких рішень, що необхідно приймати в обставинах, 

що швидко змінюються.  

Перед управлінням стратегією проекту виступають три головні задачі: 

зменшення невизначеності в проекті, підготовка альтернативних варіантів 

сценаріїв реалізації проекту та підтримка рівня виконання проекту при дося-

гненні її цінностей.  

Перш ніж інвестувати кошти в проект необхідно детально та обґрунто-

вано провести дослідження в процесі доінвестиційної фази проекту. Експер-

тиза як метод одержання інформації завжди використовувалась в таких ви-

падках. В ході експертизи проекту проводиться докладне вивчення фінансо-

во-економічної ефективності, факторів невизначеності і ризиків, а також 

окремих змін у керівництві або політиці, які можуть вплинути на успіх здійс-

нення проекту. Експертиза проекту забезпечує аналіз усіх аспектів проекту та 

його наслідків. На цьому етапі закладається основа для реалізації проекту. 

План проекту, прийнятий на етапі експертизи, є базою для оцінки успішності 

проекту. Завданням експертизи проекту є визначення того, наскільки позити-

вні результати проекту перевищать його негативні наслідки.  

Вибір рішень, щовизначають хід проекту, здійснюється шляхом дослі-

дження альтернативних варіантів сценаріїв реалізації даного проекту, вико-

ристовуючи методику побудови й аналізу спеціального графа - дерева, назва-

ного діаграмою ситуацій. Ситуація являє собою реальний стан проекту. Якщо 

ситуація не відповідає бажаному стану справ, то має місцепроблема. Вироб-

лення плану дій по усуненню проблеми складає сутність рішення задачі при-

йняття рішень. Перелікцілей проекту повинний бути досить повним. Не всі 

цілі легко піддаються виміру. Тому для складних якісних цілей необхідно ро-

зробляти спеціальні кількісні міри досяжності цілей. Якщо ступінь досяжно-

сті цілей не можна вимірити, то важко вимірити і реальні результати діяльно-

сті. Множина вихіднихваріантів, характеристик рішення і вимог до них по-

винно бути як можна більш повним і адекватно відповідати задачі прийняття 

рішень, можливостям проектного менеджера і обмеженням на ресурси.  
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Діаграма ситуацій розроблюється з використанням одного з експертних 

методів, а саме методом „інтелектуального штурму” із залученням фахівців-

експертів в даній галузі. У ході розробки для кожної ситуації, починаючизвихі-

дної, виконується наступна процедура: 

• обговорюється та аналізується текстовий опис ситуації і формулюються 

ситуаційні цілі, що направлені на її покращення; 

• намічаються альтернативні рішення по виконанню ситуаційних 

цілей; 

• наносяться на діаграму і описуються ситуації, що відображають 

результати рішень; 

• обговорюються ситуації - результати  і  з  їх числа вилучаються 

свідомо неприйнятні. Для залишених ситуацій процедура повторюється. 

В результаті ситуаційного аналізу встановлюється сукупність наборів 

рішень, що дають можливість виходу з кризової ситуації у випадку настання 

ризику. 

О.В.Раковская  

Некоторые аспекты ценностно-ориентированного управления 

 

Опыт зарубежных предприятий из стран с развитой рыночной экономи-

кой показал, что эффективность управления компанией/проектом в конечном 

итоге получает стоимостное воплощение, следовательно, выбор управляю-

щих воздействий должен ориентироваться, прежде всего, на финансовую со-

ставляющую результативности деятельности компании. Эта идея лежит в ос-

нове концепции ценностно-ориентированного менеджмента, сформирован-

ной и получившей распространение в 80-90-х годах ХХ века. В общем цен-

ностно-ориентированный менеджмент можно определить как подход к 

управлению, ориентированный на достижение максимального значения сто-

имости компании для заинтересованных сторон проекта путем принятия 

управленческих решений, ориентированных на выявление и воздействие на 

ключевые факторы (драйверы) создания ценности. 

Концепция ценностно-ориентированного управления достаточно широ-

ко опробована зарубежными компаниями и доказала свою эффективность. 

Внедрение такого стиля управления в украинских компаниях только начина-

ется и порождает целый ряд проблем как теоретического, так и прикладного 

характера, которые приходится решать.  

Создание ценности — одна из фундаментальных категорий современно-

го менеджмента, в частности управления финансами компании. Для дей-

ствующей фирмы создание ценности означает по существу увеличение цен-

ности фирмы (firm's value), иными словами, увеличение богатства ее вла-

дельцев (в акционерном обществе — богатства акционеров. 

В основе менеджмента, ориентированного на ценность, лежит ценност-

ное мышление. Такое мышление предполагает, что все аспекты управления 

фирмой должны быть подчинены единой цели, и для оценки их эффективно-

сти следует использовать схожие механизмы. При этом главная цель ме-
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неджмента — это максимизация богатства владельцев компании, то есть 

максимизация ценности капитала, принадлежащего этим владельцам (макси-

мизация ценности собственного капитала). Это эквивалентно возрастанию 

ценности компании. 

Ценностно-ориентированное управление- это подход менеджмента, ко-

торый обеспечивает последовательное управление ценностью. Value Based 

Management (Ценностно-ориентированное управление) нацелено на то, что-

бы обеспечить последовательность следующих элементов:  

- корпоративная миссия (миссия проекта, философия бизнеса),  

- корпоративная стратегия для достижения корпоративной миссии и 

цели,  

-корпоративное управление (кто определяет корпоративную миссию и 

регулирует действия по проекту),  

- корпоративная культура,  

-корпоративная коммуникация,  

- организация проекта,  

-процессы и системы решения,  

- процессы и системы управления производительностью, и  

-процессы и системы вознаграждения, с корпоративной целью и ценно-

стями, которых стремится достигнуть корпорация (обычно: максимизация 

акционерной стоимости). 

Ценностно-ориентированное управление зависит от корпоративной це-

ли и ценностей компании. Корпоративная цель может быть либо экономиче-

ской- акционерная стоимость), либо может быть ориентирована на другие за-

интересованные стороны (стоимость для заинтересованных сторон).  

     Компоненты ценностно-ориентированного управления 

1. Процесс создания ценности. Как компания может увеличить или 

произвести максимальную будущую стоимость.  

2. Управление ради ценности. Система управления, менеджмент изме-

нения, организационная культура, коммуникация, лидерство.  

3. Измерение ценности. Оценка. 

 Рассмотри преимущества ценностно-ориентированного управления 

-Может последовательно максимизировать создание ценности .  

-Увеличивает корпоративную прозрачность.  

-Приводит в соответствие интересы (топ) менеджеров и интересы ак-

ционеров и заинтересованных сторон.  

-Облегчает коммуникацию с инвесторами, аналитиками и заинтересо-

ванными сторонами.  

-Улучшает внутреннюю коммуникацию по стратегии.  

-Устанавливает ясные приоритеты в менеджменте.  

-Содействует в улучшении принятия решений.  

-Помогает сбалансировать краткосрочные, среднесрочные и долго-

срочные компромиссы.  

-Поощряет инвестиции, создающие ценность.  
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-Улучшает распределение ресурсов.  

-Оптимизирует планирование и бюджетирование.  

-Помогает более эффективно управлять повышенной сложностью и 

большей неопределенностью и рисками. 

Ю.П. Рак, Т.Є. Рак, О.Ю. Микитів  

Семантична мережа, як основа моделювання системної динаміки 

розвитку надзвичайної ситуації 

 

Кожна надзвичайна ситуація/подія (НС) природного чи техногенного 

характеру та пожежа представляють собою унікальну множину взаємо-

пов’язаних робіт, які в залежності від класу, обумовлені стартом, задачами і 

ресурсами для їх ліквідації, тобто носять явно виражений проектно-

орієнтований підхід.  

Проходження НС чи пожежі супроводжується різним числом кризових 

моментів – моментами біфуркації. Таким чином НС чи пожежу необхідно ро-

зглядати як об’єкт дослідження, яким необхідно цілеспрямовано керувати, 

використовуючи такі основні принципи: контроль, ідентифікацію та прогно-

зування в умовах імовірних даних. 

Отже, процес проходження НС чи пожежі на різних стадіях «життєвого 

циклу», характеризується відповідними обмеженнями, що характерні для 

умов невизначеності в процесі прийняття рішень на основі неповних та імо-

вірних даних. До вище вказаних умов слід віднести: 

 достовірність представленої інформації про НС чи пожежу, що відпові-
дає деякому імовірнісному значенню; 

 цільові критерії та характеристики НС чи пожежі, які мають неявно ви-
ражені ознаки щодо цільових установ прийняття рішень; 

 неявна інформаційна база унеможливлює класифікувати об’єкт дослі-
дження (НС чи пожежа), і, відповідно, стає неможливим визначення його ка-

тегорії та ідентифікації через відсутність правил поведінки і прийняття рі-

шень; 

 інформаційні потоки про хід НС чи пожежі є неточними і надходять не 
в повному обсязі та ще й з різних інформаційних джерел; 

 вибір необхідних правил поведінки та прийняття рішень не дає можли-
вості визначити регулярними чисельними методами, а лише на основі логіч-

ного аналізу бази знань, спостережень експертів та інших джерел інформації 

про дану предметну область. 

Як бачимо, процес проходження НС чи пожежі супроводжується знач-

ним чином невизначеністю, а тому при прийнятті рішень необхідно врахову-

вати об’єктивні фактори та суб’єктивні міркування. В даному випадку осно-

вою прийняття рішення повинно бути використання методів побудованих на 

теорії імовірності і математичної статистики. Формально це можна предста-

вити у вигляді схеми (рис.1). 

Враховуючи те, що процес проходження НС чи пожежі носить надзви-

чайно складний та слабопрогнозований характер, необхідно було б, на нашу 
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думку, для більш точного прийняття рішень використати інформацію з бази 

знань, яка сформована на основі семантичної мережі. Крім цього, враховую-

чи те, що НС чи пожежі характеризуються ще й сукупністю відповідних кри-

зових моментів, необхідно в якості інструмента стратегічного розвитку при 

моделюванні системної динаміки їх проходження використати метод, що по-

єднує в собі семантичну мережу та обчислювальні моделі. Саме процес фор-

малізації такої предметної області може бути побудований на основі уточ-

нення даних та задач щодо утримання кінцевого продукту при ліквідації НС 

чи пожежі (рис.2).  

 
Рис.2 Схема формалізації предметної області при ліквідації НС чи пожежі. 

 
Рис. 1. Схема проектно-орієнтованого підходу при інженерному аналізі 

(УІАС НС – Урядова інформаційно-аналітична система з питань НС) 
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управління при інжене-
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Впровадження для майбутнього розвитку 

Управління ліквідацією НС чи пожежі на 

основі методів системної динаміки та інно-

ваційного розвитку 
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Отже, запропонований нами підхід відповідає синтезу семантики знань, 

методів і моделей системної динаміки при проектно-орієнтованому управ-

лінні для досягнення кінцевої цілі – мінімізації часу та ресурсів при ліквідації 

НС чи пожежі, а також зменшення екологічні забруднення довкілля. 

Ю.П. Рак, О.Б. Зачко, А.І. Івануса 

Управління ризиком проектування стадіонів до євро-2012 на кон-

цептуальній стадії життєвого циклу проекту 

 

У рамках підготовки України до проведення фінальної частини Євро 

2012 необхідно вирішити питання безпечної експлуатації спортивно-

видовищних споруд (стадіонів). Однією із головних вимог ефективності 

функціонування стадіону є створення умов безпечної евакуації людей із 

врахуванням протипожежних норм будівельного проектування. Саме процес 

евакуації представляє собою організований самостійний рух людей назовні із 

приміщень, в яких може виникнути вплив на них небезпечних факторів по-

жежі чи надзвичайної ситуації (НС).  

Регламентація заходів безпечного перебування та евакуації людей на 

стадіоні відображена в протипожежних нормах будівельного проектування. 

На жаль, на сьогодні класичних законів, які б дозволили моделювати почат-

кову стадію пожежі чи НС та описували поведінку і рух людей в потоці ева-

куації не існує. Проте слід відмітити, що будь-яка пожежа чи НС носить 

унікальний характер і найбільша ефективність їх ліквідації досягається шля-

хом використання методів та засобів проектно-орієнтованого управління. 

Вирішення цього питання закладається ще на концептуальній стадії жит-

тєвого циклу проекту. Це пов‘язано з тим, що саме на стадії проектування 

об‘єкта з масовим перебуванням людей необхідно враховувати світові та єв-

ропейські будівельні норми та стандарти, що регламентують вимоги безпеки 

до спортивних споруд з метою зменшення ризику реалізації проекту.  

Як показує світовий досвід основою забезпечення безпеки глядачів на 

спортивно-видовищних спорудах є усунення ризику щодо скоєння терори-

стичного акту, забезпечення миттєвого реагування аварійно-рятувальних 

підрозділів на надзвичайну ситуацію, що знаходяться безпосередньо на місці 

проведення масових заходів, проведення швидкої евакуації людей у безпечну 

зону чи на вільний простір, запобігання виникненню штовханини та перети-

ну великих людських потоків, надання якісної першої медичної допомоги 

тощо.  

Одним із найважливіших завдань щодо забезпечення безпечної експлуа-

тації спортивно-видовищних споруд являється своєчасна евакуації людей. У 

європейських стандартах чітко вказано, що тривалість евакуації глядачів у 

безпечну зону та на зовні спортивної споруди не повинна перевищувати 8 та 

12 хв. відповідно. Тому кожен об'єкт Львівського стадіону до Євро 2012 по-

винен мати таке об'ємно-планувальне і технічне виконання, щоб евакуація 

людей з приміщення була завершена до моменту досягнення небезпечних 

чинників надзвичайної події гранично допустимих значень. У зв'язку з цим 



 

181 

 

кількість, розміри і конструктивне виконання евакуаційних шляхів і виходів 

визначаються залежно від необхідного часу евакуації, тобто часу, протягом 

якого люди повинні покинути приміщення, не піддавшись небезпечній для 

життя і здоров'я дії небезпечних чинників. Дані по необхідному часу еваку-

ації є початковою інформацією для розрахунку рівня забезпечення безпеки 

людей при надзвичайних подіях на стадіоні. Невірне визначення необхідного 

часу евакуації може привести до ухвалення неправильних проектних рішень, 

збільшення вартості будівель та ризику реалізації проекту внаслідок недо-

статнього забезпечення безпеки людей у разі виникнення надзвичайної події. 

Тому основними напрямками реалізації проекту будівництва спортивних 

споруд на концептуальній стадії життєвого циклу є аналіз всіх елементів, які 

входять в процес безпечної евакуації людей, розробка математичних моде-

лей, обґрунтування критеріїв і на цій основі розробка методики визначення 

оптимального часу своєчасної евакуації людей.  

Враховуючи те, що евакуація людей із спортивно-видовищних споруд 

під час надзвичайної ситуації відноситься до складних систем, тому необ-

хідно проаналізувати критичний шлях евакуації людей із найбільш наванта-

женого сектору та виявити буферні зони з метою його оптимізації та розроб-

лення системного підходу до розв‘язку задач стосовно управління часом ева-

куації людей із споруд з масовим перебуванням людей. 

Процес евакуації людей із стадіону ми розглядаємо як гнучку топо-

логічну схему технологічної лінії, що характеризується критичним шляхом, 

буферними зонами тощо. Проведений аналіз топологій схем евакуації людей 

показав характеристику часових експлуатацій по різних ділянках еваку-

аційного шляху та ще й із врахуванням особливостей будови та конфігурації 

секторів верхнього та нижнього ярусів. Результатом проведених досліджень 

стала розробка програмного продукту для розрахунку сумарного часу еваку-

ації людей з кожного сектору та загального сумарного часу евакуації за межі 

будівлі. Реалізація числових значень характеристик часу виконувались 

спеціально розробленим алгоритмом та програмою ТОПОЛ-ЕВАКАС, що 

враховує топологію евакуаційних шляхів та розмірів дверних проходів тощо. 

Проведені розрахунки часових характеристик евакуації людей у довіль-

ний момент часу стали основою при проектуванні Львівського стадіону на 

концептуальній стадії життєвого циклу проекту. 

В.А. Рач 

Предпосылки появления триадной парадигмы в управлении про-

ектами 

 

Прикладная проектная деятельность отличается высоким динамизмом в 

турбулентном окружении, отсутствием четких границ с другими предметны-

ми областями (синтетичностью). Эта специфика обуславливает особенности 

развития науки управления проектами. В отличие от большинства других 

предметных областей, вектор ее развития проистекает не снизу вверх (от 

накопления эмпирических данных через их обобщение к теориям и парадиг-
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ме), а сверху вниз (от формирования парадигмы к разработке теорий, мето-

дологий и т.д.). 

Поэтому в сфере проектной деятельности за достаточно короткий пери-

од времени уже три парадигмы сменили одна другую. При этом теория 

управления проектами так и не была четко сформулирована, несмотря на по-

пытки заложить ее основы (работы Бушуевой Н.С., Бабаева И.А. др). Суще-

ствует даже мнение о несостоятельности и ненужности науки управления 

проектами (Михеев В.Н.). 

Но сегодня в практике проектной деятельности возникают специфиче-

ские проблемы, решение которых требует принципиально нового научного 

знания, которое не может быть сгенерировано в рамках существующих пара-

дигм. Это значит, что существует необходимость разработать новую пара-

дигму, которая позволит обобщить накопленные на сегодня эмпирические и 

теоретические научные знания по управлению проектами, но с принципиаль-

но новых позиций. 

Поскольку термин «парадигма» сегодня трактуется неоднозначно, воз-

никает необходимость определить его в контексте поставленной цели иссле-

дования. Под парадигмой будем понимать устойчивое видение, определяемое 

зафиксированными философскими и предметными мировоззренческими по-

ложениями, которые жестко регламентируют выбор проблем, основные 

направления научного поиска, методы и инструменты познания и деятельно-

сти для решения этих проблем. 

Признано, что парадигма может быть как результатом обобщения науч-

ных знаний, так и концептуальными рамками, задающими мировоззренче-

скую основу и методологию деятельности, в том числе по обобщению буду-

щих научных знаний. В таком случае для нее используют термин «перспек-

тива» - одна из формирующихся альтернатив будущей парадигмы. Именно 

такую сущность имеет сегодня зарождающаяся новая парадигма проектной 

деятельности. Она может дать наиболее ощутимые результаты и перейти в 

основу теории и господствующей парадигмы при условии, если завоюет умы 

большинства. С этих позиций ее можно рассматривать как субъективно вы-

бранную большинством перспективу (хотя это будет означать только то, что 

выбранная перспектива наиболее адаптирована к пониманию большинством 

ее роли).  

Любая парадигма в управлении проектами отображает приоритетность и 

особенности взаимосодействия между тремя целостями: твердой (техниче-

ской), мягкой (менеджерской) и фенотипной (личностной). На начальной 

стадии развития науки управления проектами (60-е - 80-е годы прошлого ве-

ка) проект рассматривался в основном в техническом контексте. Это и обу-

словило появление технической парадигмы в управлении проектами. В 80-е - 

90-е годы существенно выросла роль мягкого компонента (заинтересованных 

сторон) как фактора успеха проектов. При этом объективно слабая формали-

зуемость мягкого компонента привела к значительному увеличению времени, 

которое выделялось в проекте на работу с ним. Именно в этот период появи-
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лась менеджерская парадигма управления проектами. Четкое ощущение роли 

знаний в успехе проекта привело в начале ХХІ века к концентрации внима-

ния в управлении проектами на заинтересованных сторонах как личностях со 

своими ценностями, личным виденьем проекта, его продукта и результата. 

Это значительно усложнило формализацию не только взаимосодействия 

между заинтересованными сторонами, но и возможность четкого описания 

будущего продукта проекта и его результата. 

Сегодня наступило время «подняться» над целостями и рассмотреть их с 

позиций целого. Это и должно определить одно из положений новой пара-

дигмы в управлении проектами. 

Управление проектами можно представить в виде трех аспектов: управ-

ление созданием продукта проекта, управления выполнением проекта, 

управление взаимодействием в проекте. При этом, все эти аспекты управле-

ния не рассматриваются отдельно, а являются взаимосвязанными и взаимо-

дополняющими. Это должно определить сущность следующего положения 

новой парадигмы. 

При реализации любого аспекта управления нужно учитывать другой 

аспект управления. Он связан с рассмотрением управления как совокупности 

трех временных горизонтов. В зависимости от первого аспекта, второй ас-

пект будет иметь разное количественное определение каждого из горизонтов. 

Это также должно относиться к одному из положений новой парадигмы. 

Опыт стран, которые имели наилучшие показатели развития в предкри-

зисный период и наименьшие кризисные потери, доказал, что сегодня нужно 

рассматривать как единое целое три вида деятельности: прагматическую, 

научную и образовательную. Такое понимание привело к характеристике де-

ятельности целого в случае получения позитивного результата как компе-

тентностной с наличием всех признаков прироста новых знаний, которые во-

площены в новые продукты или услуги. Это должно дополнять уже выделен-

ные положения новой парадигмы. 

Триадная сущность каждой из рассмотренных предпосылок дает осно-

вания определить новую перспективу в управлении проектами как триадную. 

В.А. Рач, О.М. Медведєва, С.Ю. Тонковид 

Проектний підхід до представлення регіональної цільової програ-

ми розвитку сільського туризму в луганській області  

 

В сучасних умовах розвитку економіки зростає популярність ідей охо-

рони навколишнього середовища. Одним з актуальних напрямків цієї діяль-

ності в Луганській області останніми роками є сільський туризм, який впро-

ваджується шляхом реалізації Регіональної цільової програми розвитку 

сільського туризму в Луганській області на 2010-2012 роки. 

Відомо, що найбільш ефективним підходом до забезпечення якості, ре-

зультативності та ефективності реалізації програми є методологія управління 

проектами і програмами. Її застосування дає можливість чітко визначати ме-

ту, продукти, результати, склад та взаємозв’язок проектів та їх робіт, врахо-
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вувати зв'язки та вплив на програму навколишнього середовища, численних 

учасників програми, розраховувати ці впливи у вигляді певних ризиків, вра-

ховувати їх під час реалізації певних проектів тощо. На жаль, на сьогодні 

немає жодної державної програми у Луганській області, яка б була розробле-

на та представлена з позиції проектного підходу, що зменшує можливість 

ефективно виконувати, моніторити, контролювати та оцінювати конкретні 

результати програми. 

До числа основних проблем, які зазвичай виникають при реалізації дер-

жавних програм (у тому числі регіональних), належать: невідповідність 

одержуваних результатів раніше поставленим цілям (зафіксовані в офіційних 

документах цілі програми не є елементом повсякденного життя для учас-

ників програми, а використовуються виключно для обґрунтувань у формаль-

них фінансових документах); немає чітко налагоджених механізмів викори-

стання результатів попередніх років у проектах наступних років.  

Натомість, однією з переваг проектного підходу є те, що він об'єднує 

проекти (та роботи в проектах) таким чином, що програмні цілі залишаються 

в центрі уваги протягом усього життєвого циклу програми. 

В зазначеній програмі розвитку сільського туризму в Луганській області 

за мету взято створення конкурентоспроможного туристичного продукту. 

При цьому, якість продукту, результати та цінність програми чітко не визна-

чені. Так, продукт програми розуміється як система певних змін, які дозво-

лять поліпшити стан розвитку сільського туризму на Луганщині. До 

найбільш вагомих результатів програми віднесено такі: міські жителі мати-

муть змогу отримати здоровий відпочинок за цілком прийнятними цінами, а 

сільські жителі - можливість більш ефективно використовувати свій житло-

вий фонд, реалізувати частину виробленої сільгосппродукції прямо на місці. 

До економічних результатів віднесено можливість вирішення проблеми зай-

нятості як сільського, так і міського населення, розширення зв'язків між 

містом і селом, зближення рівнів їх соціально-економічного розвитку.  

Всі заходи програми поділяються за п’ятьма напрямами і не пов’язані 

один з одним. З позиції проектного підходу їх треба перегрупувати таким чи-

ном, щоб забезпечити отримання взаємопов’язаних підпродуктів, з яких, в 

свою чергу, складається продукт програми. Враховуючи, що програма ро-

звитку сільського туризму вже розроблена, представлена відповідно до існу-

ючих вимог та затверджена, для її аналізу та переформатування запропоно-

вано інструмент у вигляді матриці (табл. 1). 

Таблиця 1 

Шаблон матриці представлення Регіональної цільової програми розвит-

ку сільського туризму з позицій проектного підходу 

Елементи програми з по-

зиції проектного підходу 

Елементи програми з позиції традиційного (існу-

ючого) підходу 

Напрям 

діяльності 

1 

Напрям 

діяльності 

2 

Напрям 

діяльності 

3 

Напрям 

діяльності 

n 



 

185 

 

З
ах
і

д
 1
.1

 

З
ах
і

д
 1
.n

 

З
ах
і

д
 2
.1

 

З
ах
і

д
 2
.n

 

З
ах
і

д
 3
.1

 

З
ах
і

д
 3
.n

 

З
ах
і

д
 4
.1

 

З
ах
і

д
 4
.n

 

П
ід
го
то
в
ч
и
й
 

ет
ап
 (
п
ід
п
р
о
-

д
у
к
т 
1
) 

Проект 

1.1 

        

Проект 

1.2 

        

Проект 

1.n 

        

Е
та
п
 р
е-

ал
із
ац
ії
 

(п
ід
п
р
о
д
у
к
т 

2
) 

Проект 

2.1 

        

Проект 

2.2 

        

Проект 

2.n 

        

З
ав
ер
ш
ал
ь
 

н
и
й
 е
та
п
 

(п
ід
п
р
о
д
у
к
т 

3
) 

Проект 

3.1 

        

Проект 

3.2 

        

Проект 

3.n 

        

Використання запропонованої матриці до аналізу вже розробленої про-

грами дозволяє виявити її недоліки з точки зору включених до неї заходів та 

взаємозв’язків між ними. Використання ж матриці до представлення програ-

ми, яка розробляється, дозволяє чітко визначати мету, продукт, результати та 

цінність програми, залучати до неї тільки найбільш раціональні заходи, в та-

кий спосіб берегти ресурси та час. 

Д.В. Рач 

Правила прийняття проектних рішень при застосуванні методу 

засвоєного обсягу, який використовує систему відносних коорди-

нат 

 

Відомо, що використання методу засвоєного обсягу базується на вимірі 

трьох показників: планова бюджетна вартість запланованих робіт (заплано-

ваний обсяг витрат PV), фактична вартість виконаних робіт (фактичні витра-

ти АС), бюджетна вартість фактично виконаних робіт (освоєний обсяг EV). 

Їх співвідношення та додатково розраховані показники відхилення від варто-

сті CV, відхилення від розкладу SV, індекс виконання вартості CPI, індекс 

виконання розкладу SPI, індекс відхилення за витратами CDI, кошторис по 

завершенню проекту EAC, плановий бюджет проекту BAC є основою для 

прийняття відповідних проектних рішень щодо подальшої реалізації проекту. 

Ці ж показники залишаються і в методі, яка використовує систему відносних 

координат. Але вони використовуються вже в цій системі. При цьому, вво-

дяться додаткові показники, які за сутністю співпадають з вище наведеними, 

але характеризують положення початку координат відносної системи.  

В залежності від значень PV, АС, EV в попередній вісі, початок віднос-

ної системи координат може бути розташований в різних точках. Правило 

прийняття рішення про конкретне розміщення базується на наступних поло-

женнях: якщо критичним показником управління взагалі по проекту або на 

відповідному етапі є час, то точка початку координат розташовується в точці 
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EV і переміщується горизонтально до перетину з кривою запланованої варто-

сті проекту; якщо критичним показником є ресурсні обмеження, то точка по-

чатку координат розташовується в точці АС і також переміщується по гори-

зонталі до перетину з кривою запланованої вартості проекту. При цьому, по 

показниках CV і SV в точках моніторингу будуються окремі графіки. Саме 

вони дають повну уяву про ступінь відставання (випередження) та перевит-

рати (економії) ресурсів по проекту. Крім того, для незапланованих робіт, до 

яких також належать роботи нульової вартості (затримки по проекту), буду-

ються в мінілокальних координатах час-витрати графіки їх виконання. У су-

купності всі перераховані графіки дають повну уяву не тільки про хід реалі-

зації проекту як явище, а і про причини відхилень, які виникали в проекті – 

сутність проекту. Тому вони складають новий інструмент для прийняття про-

ектних рішень при моніторингу проектів з використанням методу засвоєного 

обсягу. 

С.М. Ревич  

Управління консалтинговими проектами 

 

1. Специфіка консалтингових проектів. Ключовою рисою консалтин-

гових проектів є їхня унікальність, а відтак неможливість виробити стан-

дартні рішення, які б застосовувалися для наступних проектів. Реалізація 

консалтингового проекту вимагає специфічного ресурсу – фахівців із певни-

ми вміннями, досвідом та творчим підходом до консалтингу. Іншою особ-

ливістю консалтингового проекту є те, що кінцевим результатом є надана по-

слуга, яка є нематеріальною. Таким чином якість виконання проекту може 

бути оцінена на завершальному етапі. 

2. Проблема очікування – результат. Існує ризик різних уявлень у за-

мовника та виконавця щодо цілей та кінцевого результату проекту. Вна-

слідок цього може виникнути несприйняття замовником окремих елементів 

процесу реалізації проекту, висування додаткових вимог або негативна 

оцінка кінцевого продукту. Це призводить до затримок у виконанні проекту, 

необхідності корегування плану або залучення додаткових ресурсів, проявах 

опортуністичної поведінки персоналу замовника. 

3. Проблеми управління ІТ-проектом. Управління ІТ-проектами 

ускладнюється необхідністю перегляду і формалізації бізнес-процесів замов-

ника для приведення їх у відповідність до замовленого ІТ-рішення, тобто є 

ризик, що ІТ-проект не обмежиться власне ІТ-сферою і потребуватиме залу-

чення додаткових ресурсів і витрат часу. Окремі структурні підрозділи за-

мовника можуть чинити вплив на проектування результату, перетворюючи 

кінцевий продукт на такий, який буде розв’язувати тільки їх проблеми без 

комплексного охоплення усіх сфер діяльності замовника. На стадії впро-
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вадження рішення може виникати спротив персоналу; небажання здобувати 

нові навики та міняти алгоритми роботи; прагнення довести неефективність 

ІТ-продукту, щоб уникнути скорочень. 

4. Операційний консалтинг. Реалізація проектів з операційного кон-

салтингу характеризується високим ступенем деталізації бізнес-процесів за-

мовника, великими обсягами інформації для аналізу. Виникає необхідність 

залучення великої кількості фахівців або збільшення тривалості проекту. 

Крім того, ефективний операційний консалтинг неможливий без знання галу-

зевої специфіки діяльності замовника. 

5. Складності комплексних проектів. Управління комплексними про-

ектами як поєднанням послуг декількох видів вимагають від керівника або 

групи керівників проекту розуміння його різних частин, співвідношення між 

етапами і завданнями проекту, визначення можливостей поєднання завдань в 

часі для скорочення періоду реалізації проекту, зменшення потреби в ресур-

сах та підвищення якості результату. 

6. Рекомендації для консультантів та клієнтів. Успіх реалізації кон-

салтингового проекту залежить від взаємодії виконавця і замовника. Вико-

навець, пропонуючи знання та досвід в певній сфері, має доповнювати їх 

вміннями ефективного управління проектами: вміннями оцінити ризики про-

екту, необхідність у ресурсах, витратах часу. З боку замовника успіх забезпе-

чує розуміння перспектив і потенційних ризиків від реалізації проекту, го-

товність замовника та його працівників на різних рівнях співпрацювати із 

консультантами, корегувати бізнес-процеси, перебудовувати організаційну та 

функціональну структуру, змінювати корпоративну культуру. 

Н.В. Романенко 

Портфельно-ориентированное управление системой здравоохра-

нения 

 

Различные понимания системы здравоохранения можно сгруппировать 

следующим образом: 

- все виды деятельности, главная цель которых состоит в продвижении, 

восстановлении и поддержании здоровья; 

- меры, непосредственно направленные на обеспечение здоровья и лече-

ние болезни, то есть система оказания медицинских услуг; 

- более широкие меры, направленные на поддержание здоровья, напри-

мер здоровый образ жизни, охрана окружающей среды. 

- некоторые виды деятельности и услуги, которые не имеют первона-

чальной целью обеспечение здоровья, но оказывают на него существенное 

косвенное влияние. 
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В последние годы во многих странах наблюдаются признаки прогресса в 

достижении связанных со здравоохранением целей: снижается детская 

смертность, повышается эффективность лечения таких заболеваний как ма-

лярия, туберкулез, уменьшилось количество обнаружений ВИЧ-

инфицированных пациентов. Однако, несмотря на эти обнадеживающие тен-

денции, за средними региональными и национальными показателями кроется 

существенное неравенство. Во многих государствах прогрессу препятствуют 

такие факторы, как конфликты, неэффективное управление, экономические 

или гуманитарные кризисы и отсутствие ресурсов.  

Система здравоохранения в Украине находится в критическом состоя-

нии, доказательством чего является снижение продолжительности жизни в 

последнее десятилетие и отставание от других государств Европы практиче-

ски по всем показателям, характеризующим уровень здоровья населения. 

Главная причина сложившейся ситуации кроется в несовершенной системе 

управления здравоохранением, недостаточном финансировании и нерацио-

нальном распределении средств, выделяемых государством на отрасль. Эф-

фективное функционирование системы здравоохранения определяется ос-

новными системообразующими факторами: 

- совершенствованием организационной системы, позволяющей обеспе-
чить формирование здорового образа жизни и оказание качественной бес-

платной медицинской помощи всем гражданам (в рамках государственных 

гарантий);  

- развитием инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохране-
ния, включающего финансовое, материально-техническое и технологическое 

оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе инновацион-

ных подходов и принципа стандартизации; 

 -наличием достаточного количества подготовленных медицинских 

кадров, способных решать задачи, поставленные перед здравоохранением.  

 Указанные факторы являются взаимозависимыми и взаимоопределяю-

щими, в связи с чем модернизация здравоохранения требует гармоничного 

развития каждого из них и всей системы в целом.Анализ передового мирово-

го опыта организации системы здравоохранения доказал целесообразность 

использования проектного подхода, который позволяет наиболее эффективно 

решить задачу достижения поставленной цели в условиях ограниченности 

временных, финансовых, материальных, человеческих и др. видов ресурсов.  

    Методология управления проектом предоставляет организациям инстру-

ментарий, достаточный для управления отдельно взятым проектом. Управле-

ние же портфелем проектов подразумевает как проведение анализа всех про-

ектов организации по отдельности, так и проведение анализа характеристик 

всей совокупности проектов, реализуемых в организации, что позволяет учи-

тывать риски совместной реализации проектов и формировать сбалансиро-

ванные портфели. Последнее необходимо для формирования эффективного 

механизма реализации стратегических целей. 

Из отличительных свойств портфеля можно также выделить: 
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- совокупность проектов может обладать новыми свойствами, которые 

не достижимы проектом в отдельности. Таким образом, эмерджентность 

портфеля позволяет получить новые дополнительные ценности от его реали-

зации; 

- диверсификация проектов портфеля позволяет добиться его устойчиво-

сти и снижения рисков; 

- портфельное управление проектами предполагает комплексный подход 

к управлению всем набором проектов, соответствующих стратегии организа-

ции.  

Стратегическими целями развития здравоохранения должны стать по-

вышение качества и доступности медицинских услуг на основе научно- 

обоснованной методологии портфельно-ориентированного управления. До-

стижение данных целей требует комплексного решения следующих задач: 

- разработка системы управления качеством проектов здравоохранения, 

включающей в себя модели и методы планирования, обеспечения и контроля 

качества оказания медицинских услуг; 

- разработка основ государственных программ стандартизации и инфор-

матизации здравоохранения как основ системы управления качеством; 

- создание модели финансирования здравоохранения на основе внедре-

ния системы обязательного государственного медицинского страхования; 

- создание метода формирования эффективного портфеля проектов раз-

вития системы здравоохранения на основании ценностного подхода.  

Т.В. Романив 

Насколько стратегическое управление важно в современных 

условиях развития бизнеса 

 

Большинство современных руководителей (директоров) часто задают 

себе вопрос, почему у них происходят те или иные проблемы, перебои в ра-

боте предприятия. Действительно важно понять, в чем суть проблемы, пото-

му что тогда легче найти пути решения возникшей проблематики.  

Успешным можно назвать, то предприятие, которое ориентируется не 

на сиюминутную прибыль, а как минимум знает чего оно хочет достигнуть в 

ближайшие несколько лет (интервал от 3 до 5 лет). Именно стратегическое 

планирование осуществляется на заданный период развития деятельности 

фирмы.  

Любая современная организация, которая действует на рынке, испыты-

вает влияние внешних и внутренних факторов, вынуждена постоянно при-

спосабливаться к условиям рынка. В таких условиях, основной задачей для 

организации становится формирование такой системы управления, которая 

позволит гибко и эффективно реагировать на изменения рынка.  

Одной из эффективных и доступных систем является – стратегическое 

управление. Оно показывает направления диагностики эффективности функ-

ционирования и таким образом согласовывает ключевые факторы внешней и 

внутренней среды, за счет которых предприятие может проанализировать 
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весь свой стратегический потенциал, соответственно правильно выбрать 

дальнейшее направление стратегического развития. Плюсом такой системы 

является ее относительная простота и возможность планирования своих дей-

ствий с учетом возможностей и перспектив развития. Изучение предприятия 

с позиций стратегических единиц бизнеса позволяет более точно сформиро-

вать цели и стратегии предприятия, требования к менеджменту и методам 

работы.  

Диагностика изменений в организации должна указывать на характер-

ные черты эффективности менеджмента предприятия, а также на направле-

ния его совершенствования с учетом стратегического управления. Такая диа-

гностика позволит составить список целей, последовательное достижение ко-

торых даст возможность организации двигаться в желаемом направлении. 

Среди этих целей могут быть:  

 увеличение прибыли,  
 повышение эффективности производства,  
 рост предприятия,  
 открытие нового направления деятельности,  
 увеличение масштабов деятельности, создание деловой репутации,  
 снижение риска банкротства и т.д.  
На разных этапах деятельности предприятия каждая из этих целей мо-

жет стать приоритетной. Построение стратегического баланса за счет мето-

дики SWOT-анализа поможет детально проанализировать предприятию свои 

сильные и слабые стороны, внешние возможности и угрозы, и построить об-

щие (конкурентные) стратегии.  

Одна из основных задач менеджмента организации - создать побуди-

тельные стимулы для работников, при которых у них возникает желание ра-

ботать так, чтобы способствовать достижению целей организации. Отсюда 

вытекает еще один принцип топ - менеджмента, который мы предлагаем реа-

лизовать: управлять так, чтобы вести к успеху других. 

Применение системы контроля и планирования деятельности предпри-

ятия за счет современных инструментов стратегического управления, позво-

ляет руководителям организации, получить полное и объективное представ-

ление о том: 

 какие действия необходимы для усиления позиций фирмы на рынке, 
  какие процессы происходят внутри организации (носящие позитивный 

или негативный характер),  

 и что «грозит» организации в краткосрочной и долгосрочной перспек-

тиве.  

О.В. Россошанська 

Управління проектами як джерело потенційних загроз економіч-

ної безпеки підприємства 

 

Статистика свідчить, що в останні роки різко збільшилась кількість під-

приємств, які почали систематично застосовувати методологію управління 
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проектами. Вони поступово стають проектно-орієнтованими підприємства-

ми. Одна з причин цього полягає в тому, що в епоху економіки знань немож-

ливо бути конкурентоздатною соціально-економічною системою без постій-

ного втілення інновацій. Останнє перетворюється в реальні результати тільки 

завдяки реалізації проектів. Тобто, проекти як унікальні явища повинні змі-

нювати на краще позиції підприємства у теперішньому і майбутньому. Але 

при реалізації проектів виникає велика кількість негативних по відношенню 

до цілей проекту подій. І від того, як ведеться управління проектами, зале-

жить його позитивний результат.  

Будь-який результат проекту впливає на діяльність підприємства. Цей 

вплив може бути як позитивним, так і негативним. А знак впливу у великій 

мірі залежить від якості управління проектами як процесом прийняття управ-

лінських рішень. Тому управління проектами виступає потенційним джере-

лом загроз економічної безпеки підприємства.  

Сутність терміну «економічна безпека» дає основу розуміння сутності 

діяльності з управління проектами в аспекті безпеки. Сьогодні на жаль відсу-

тнє єдине розуміння економічної безпеки як серед фахівців, які безпосеред-

ньо займаються питаннями економічної безпеки, так і серед тих, хто залуче-

ний до неї. Використовуючи підходи архітектоніки та розгляду системи з по-

зицій системної (а не елементної) цілісності, можна дати наступне визначен-

ня економічної безпеки. Економічна безпека – це суб’єктивний стан системи, 

який визначає її спроможність забезпечувати діяльність для досягнення зафі-

ксованого корисного результату, визначеного гармонізованими цінностями 

зацікавлених сторін, в умовах наявних і потенційно можливих внутрішніх та 

зовнішніх загроз. З позицій тріадної парадигми діяльності економічна безпе-

ка є характеристикою простору життєдіяльності соціально-економічних сис-

тем. В рамках цього простору як системна складова (а не частина простору) 

існує проектний простір. Вивченню його властивостей, особливостей та 

управління присвячені окремі роботи в рамках розв’язання проблеми управ-

ління м’яким компонентом в проектах сприяння процесам розвитку організа-

ції. Ці простори існують у трьох-координатному вимірі: якість-безпека-час. З 

урахуванням цього, у часовому вимірі простір описується характеристиками, 

які відображають виробничу діяльність соціально-економічної системи, та 

характеристиками, які відображають її діяльність з безпеки. Кожна з цих 

груп характеристик, в свою чергу, поділяється на дві. Перша пов’язана з фу-

нкціонуванням соціально-економічної системи, а друга – з розвитком. Це до-

зволяє представити простір діяльності у вигляді чотирьохелементної систем-

ної моделі, з яких два елементи повністю пов’язані з управлінням проектами. 

Тому діяльність соціально-економічної системи з розвитку повинна бути на-

цілена на забезпечення виробничої діяльності в умовах наявності і можливо-

сті появи внутрішніх та зовнішніх загроз, причинами яких є діяльність з 

управління проектами. Тільки при такому розумінні та підході до управління 

проектами можна мінімізувати можливі загрози економічної діяльності підп-

риємства при впровадженні ним інновацій. Тому кожне управлінське рішен-
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ня по проекту повинно проходити експертизу з позиції впливу на економічні 

інтереси підприємства. Раціональним доцільно вважати рішення, яке не пот-

ребує додаткових організаційно-технічних, режимних, технічних і пропаган-

дистських дій і ресурсів для їх реалізації. 

О.В. Россшошанская, Н.В. Журавлева 

Инструментальные средства оценки актерских ресурсов при фор-

мировании портфеля театральних проектов 

 

Театр как некоммерческое предприятие не ориентируется в своей дея-

тельности на достижение прибыли и прибыльности. Здесь напрямую непри-

менима стандартная система объемных стоимостных показателей, на основе 

которых можно рассчитать производную систему доходных показателей. Ос-

новной целью театра является достижение определённых социально-

экономических целей, а точнее определённого социального эффекта. Однако 

для этого нужно научиться его измерять, так как пока ещё не найдены спосо-

бы количественной оценки социальных явлений. 

До сих пор ведутся дискуссии относительно критерия эффективности 

деятельности театра и отражающих её показателей. Одни утверждают, что 

мерой успеха театра следует считать количество зрителей на спектаклях, 

другие - количество спектаклей в репертуаре театра. 

Соответственно нет возможности определить рыночную стоимость ор-

ганизации в обычном смысле этого слова на основе традиционных экономи-

ческих и бухгалтерских методов. Это не означает, что нельзя оценить специ-

фическую экономическую ценность “театрального дела”. Но активы театра 

имеют свою специфику. Главный актив - интеллектуальная и художествен-

ная ценность затрат и продукта; к интеллектуальному активу относится и 

специфическая организация театрального процесса. Оценка этих нематери-

альных активов в бухгалтерских балансах, финансово-экономических расче-

тах отсутствует, нет соответствующих методик, расчеты индивидуализиро-

ваны. Это своеобразный авторский продукт, точнее – интеллектуальный, на 

который может распространяться авторское право. Вместе с тем именно та-

кие элементы доминируют при определении “цены театрального дела”. Про-

являются они в репертуарной политике театра, качественном уровне спек-

таклей, в подборе творческого состава театра, отношении зрителей к театру и 

многом другом. По их состоянию можно судить о творческих способностях 

работников театра и правильности выбранных решений по поводу формиро-

вания и использования ресурсов театра – финансовых, материальных, трудо-

вых. 

Проблема эффективного управления нематериальными активами (твор-

ческо-художественными и организационными) и всеми другими ресурсами 

театра выходит на первый план. 

Особенность театрального производства и особенности продукта этого 

производства - театрального спектакля помогает нам понять всю специфику 
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управления театрами, которая заключается в координации различных 

направлений деятельности, взаимодействии его частей. 

Руководству театра требуется свести к минимуму нестыковки в процессе 

планирования репертуара, осложняющемся использованием колоссального 

количества разнообразных ресурсов и многочисленностью задействованных 

в нем подразделений. Ни одна готовая информационная система не справля-

ется с решением этих задач, поэтому возникает необходимость в применении 

особых инструментов, которые позволят оценить, прежде всего, актерские 

ресурсы при формировании портфеля спектаклей. 

В результате исследования проблем формирования репертуара театра, 

планировании и распределении актерской занятости, степени соответствия 

того или иного актера конкретной роли, учитывая специфику творческих ре-

сурсов театральных проектов был разработан способ их описания, который 

включает 6 зон, необходимых для заполнения, а именно:психофизические 

данные, эмоциональные данные, мотивация, актерское мастерство, склон-

ность к художественному стилю, склонность к коммуникациям. 

Каждая зона содержит сведения о личностных характеристиках актера, 

например зона «Психофизические данные» включает в себя следующие кри-

терии: сильный голос, музыкальный слух, пластика, моторика, чувство рит-

ма, умение танцевать, хорошая дикция, скорость реакции, память, интеллект. 

По этим же показателям режиссер-постановщик спектакля определяет 

свои требования к каждой роли в спектакле. А затем методом сравнения вы-

бираются те кандидаты, которые наиболее подходят той или иной роли. При 

этом если на одну роль претендуют несколько равнозначных претендентов, 

проводится дополнительный отбор. В качестве параметров выбора кандидата 

могут являться: стоимость актерского ресурса; популярность актера; хариз-

ма, привлекательность; занятость актера и т.д. 

Таким образом, используя данные инструменты оценки актерских ре-

сурсов при формировании портфеля театральных проектов, можно добиться 

оптимального соответствия актеров конкретным ролям, учитывая личностно-

психологические и экономические составляющие. 

А.І. Рибак, В.В. Каплієнко, О.А.Олешко  

Роль лідерських якостей в управлінні проектною діяльністю 

 

В ринкових умовах управління проектною діяльністю (УПД) все ефек-

тивніше застосовують командний підхід (КП). Викликано це – посиленням 

протидії конкуренції, сприянню прискорення темпів розвитку, гнучкості, а 

також розширенню функціональних можливостей членів проектних команд 

(ПК), та їх ефективного залучення до корпоративного управління. 

Огляд публікацій свідчить про те, що успіх КП в УПД полягає в ефек-

тивному використанні харизматично-лідерських якостей, компетентно-

професійних та координаційних дій, сприяє – підвищенню продуктивності і 

якості, поліпшенню умов праці, в збільшенні впровадження іновацій, робить 



 

194 

 

роботу ПК цікавою і насиченою. КП знижує плинність кадрів та усуває 

надмірну складність ієрархії корпоративних структур тощо [1]. 

До важливих критеріїв ПК відносяться також: згуртованість, результати 

діяльності, задачі і соціально-емоціональні ролі членів команди, упере-

дженість у вирішенні конфліктів, особиста роль лідера в створенні ефектив-

ної ПК [2, 3]. 

Метою досліджень є аналіз аспектів координації лідерських якостей і 

функціональних обов’язків членів ПК при УПД, необхідних для забезпечення 

успіху за рахунок комплексних заходів і дій. 

В останні роки концепція КП зазнала суттєвих змін. Більшість ор-

ганізацій визнають, що саме колегіальністю КП можливо скоординувати 

діяльність ПК, згуртувати її, підвищити якість продукту проекту і взагалі 

всієї роботи ПК. 

Структурна послідовність розвитку ПК представлена в Стадії її розвитку 

[3, 4]. В данійроботіпроведено також аналіз наступних характеристик ПК: 

 «Типи і характеристика ПК» (функціональні, комплексні, саморегулю-

ючі команди та їх властивості, навички, делеговані повноваження, ефек-

тивність, злагодженість; типи ролей лідерів – професійна і соціально-

емоційна роль); традиційні, віртуальні і глобальні ПК; 

 Вирішення, причини й стилі вирішення конфліктів (конкуренція, уник-

нення, компроміс, пристосування, співпраця, створення загальної концепції, 

укладання угоди/перемовини, посередництво, поліпшення комунікацій). 

Висновки, пропозиції та рекомендації. Таким чином, координація 

лідерських якостей є найбільш ефективний інструмент розвитку досягнення 

успіху в ринкових умовах. Це підтверджується успіхом командного підходу в 

управління проектною діяльністю при використанні харизматично-

лідерських якостей, компетентно-професійних та координаційних командних 

дій і заходів, сприяє підвищенню продуктивності і якості тощо. 

Саме командний підхід спростовує, облегшує й прискорює бажаний по-

зитивний результат у формування ефективної ПК. Основою команди є – 

співвідношення, домінуючі на взаємних довірі й повазі між її членами.  

Розглянуто й проаналізовано переваги й недоліки, типи і характеристики 

ПК, причини виникнення та інструменти спростовування, уникнення, 

вирішення й поліпшення конфліктів в УПД. 
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Т.В.Рыбак  

Построение системы сбалансированных показателей 

 

Традиционное измерение эффективности деятельности предприятия, со-

средоточенное только на финансовых показателях, полученных из систем 

бухгалтерского учета,моральноустарело и не дает полной картины о состоя-

нии предприятия, не позволяет построить точный прогноз его развития. По-

явилась необходимость в более совершенных и эффективных способах гло-

бальной оценки деятельности всего предприятия. Современные подходы к 

стратегическому менеджменту призывают обращать внимание на такие не-

финансовые составляющие как, персонал, бизнес-процессы, инновации, от-

ношения с потребителями. С этой целью Роберт Каплан и Дейвид Нортон 

определили четыре перспективы, являющиеся основными группами страте-

гических целей, достижение которых оценивается ключевыми показателями:  

Финансовая: Какую ценность мы представляем для наших акционеров?  

Клиентская: Какую ценность мы представляем для наших клиентов?  

Внутренних процессов: Какие процессы мы должны усовершенство-

вать, чтобы     обеспечить конкурентоспособность предприятия?  

Обучения и развития: Имеются ли программы развития, мотивации и 

роста?  

 Правильно построенная Сбалансированная система показателей, под-

держиваемая удобными программными средствами, позволяет предприятию:  

 сосредоточить все свои ресурсы (финансовые, кадровые, технологиче-
ские, информационные) на реализации стратегии и добиться неуклонного 

движения предприятия к поставленным целям; 

 обеспечить связь между стратегическими целями и ежедневной рабо-
той коммерческих, производственных и административных структур (за счет 

введения измеримых показателей, связанных с целями); 

 повысить управляемость и эффективность деятельности предприятия, 
а также снизить риски. 

Основное преимущество Сбалансированной системы показателей состо-

ит в том, что она пронизывает всю структуру предприятия и инициирует со-

гласованные, оперативные действия персонала, направленные на реализацию 

стратегии. Вся информация, связанная со стратегическими целями, доступна 

сотрудникам всех уровней. Обработанная и проанализированная информа-

ция, согласованная с тактическими и стратегическими аспектами деятельно-

сти, становится знанием. Наличие такого корпоративного знания — главная 

ценность предприятия, важнейший элемент принятия обоснованных эффек-

тивных решений.  
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Система сбалансированных показателей позволяет:  

 быстро получить ценную обобщенную информацию о деятельности 
предприятия; 

 улучшить качество процесса принятия решений; 

 представить стратегические цели предприятия на стратегической кар-
те в виде декомпозиции целей. Стратегическая карта (strategy map) — это 

описание стратегии с помощью причинно-следственных связей на каждом 

уровне управления предприятия. Такую модель реализации стратегии удобно 

использовать как для контроля достижения целей, так и для их модификации; 

 обеспечить слаженное взаимодействие сотрудников предприятия и 
снабдить все уровни управления предприятия представлениями о том, каким 

образом можно улучшить процесс принятия решений и приблизиться к по-

ставленным целям. За счет вовлечения персонала в процесс реализации стра-

тегических решений предприятие превращается в гибкую структуру, где 

каждый работник одинаково понимает поставленные цели. Такое предприя-

тие способно быстро реагировать на опасные тенденции и принимать соот-

ветствующие управленческие решения; 

 оптимизировать собственные бизнес-процессы и согласовать эти биз-

нес-процессы со стратегией; 

 определить ключевые области своего бизнеса и назначить ответствен-
ных людей за эти области. 

А.О. Саінчук 

Аутсорсинг як інструмент прийняття інноваційних рішень в 

управлінні проектами 

 

Інтеграція України в європейський економічний простір вимагає запро-

вадження сучасних стратегій та інструментів інноваційного характеру розви-

тку економіки. Відставання якісного економічного розвитку української еко-

номіки в значній мірі залежить від розуміння, впровадження і використання 

інноваційних процесів, забезпечення їх фінансування. Для забезпечення ви-

соких темпів реалізації інноваційної моделі розвитку як економіки в цілому, 

так і окремих її галузей, необхідно використовувати різні інструменти, що 

забезпечують ефективність реалізації проектів. Однією з сучасних інстремін-

тів інноваційного розвитку підприємств є аутсорсинг. 

В 2010 г. Internationalassociationofoutsourcingprofessional (IAOP) опублі-

кувала рейтинг провідних компаній – аутсорсеров (The 2010 GlobalOutsourc-

ing 100). IAOP відібрала провідних компаній – аутсорсерів за чотирма крите-

ріями: чисельністю компаній та ростом їх дохо-

дів, відгуками клієнтів, організаційними і управлінськими можливостями. 

Десятку в рейтингу посіли: Accenture, Infosys Technologies, Sodexo, Wipro 

Technologies, IBM, ISS, Tata Consultancy Services, ARAMARK, CSC, Conver-

gys. 

Основні причини переходу на аутсорсинг: 

http://www.accenture.com/
http://www.infosys.com/
http://www.sodexo.com/
http://www.wipro.com/
http://www.wipro.com/
http://www.ibm.com/
http://www.issworld.com/
http://www.tcs.com/
http://www.aramark.com/
http://www.csc.com/
http://www.convergys.com/
http://www.convergys.com/
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1. зниження витрат; 
2. розвиток технологій та інновацій; 
3. концентрація на провідних функціях компанії; 
4. скорочення штату . 
Основні преваги аутсорсингу: 

1. підвищення якості та надійності виконання переданих на аутсорсинг 
функцій; 

2. скорочення поточних видатків, пов’язаних з функцією, яку виконує 
аутсорсер; 

3. доступ до сучасних технологій; 
4. більше гнучкості при зміні попиту; 
5. зниження собівартості функцій, що передаються аутсорсеру. 
Основні недоліки аутсорсингу: 

1. можливість розголошення комерційної таємниці; 
2. погроза передачі важливих функцій підприємства; 
3. невірний вибір аутсорсера; 
4. складання невдалого аутсорсингового договору; 
5. ослаблення контролю над аутсорсером;  
6. залежність від одного джерела постачання. 
Отже, аутсорсинг як інноваційний інструмент в управлінні проектами 

дозволяє зосередитись на пріоритетних видах діяльності, підвищити рівень 

якості надання послуг (виконання робіт, виробництва товарів), зменшити 

штат співробітників, знизити витрати та збільшити прибутковість. 

А.С. Сафронов, Ю.И. Венедиктов, Н. А. Барабанов  

Особенности организации и развития службы информационной 

безопасности предприятия 

 

В деятельности современных организаций вопрос обеспечения инфор-

мационной безопасности (ИБ) бизнес-процессов и ресурсов является одним 

из ключевых. Актуальность данного вопроса определяется не только стрем-

лением организации минимизировать риски и ущербот угроз ИБ, но и требо-

ваниями законодательства Украины. 

Целью данной работы является выявление проблем построения системы 

ИБ организации и определение основных этапов создания и развития данной 

системы как организационной структуры. 

Проблемой, вызывающей необходимость проведения исследований, яв-

ляется то, что большинство организаций Украины не в состоянии самостоя-

тельно и за приемлемую стоимость достичь и поддерживать необходимый 

уровень информационной безопасности, хотя общие требования и техниче-

ские вопросы достаточно подробно освещены в доступной литературе. 

Обычно это вызвано следующими причинами: 

— нет должного понимания проблемы обеспечения ИБ у высшего руко-

водства организации. 
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— руководством не выбраны исполнители, либо назначенные работники 

в силу различных причин (недостаточная компетенция, недостаточные пол-

номочия, нехватка времени, противоречия с основными служебными обязан-

ностями и др.) не в состоянии выполнять данную работу. 

— не сформулирована цель обеспечения ИБ или разное понимание цели 

у руководства и исполнителей, не выявлены в полной мере все необходимые 

требования к желаемому уровню информационной безопасности организа-

ции. 

— у исполнителей нет однозначного видения стратегии выполнения 

данной задачи, они не в состоянии выбрать и применить одну из существу-

ющих методологий обеспечения ИБ; 

— организация не в состоянии выделить необходимые средства и ресур-

сы, не сформулированы приоритеты и правила разделения ресурсов между 

основной деятельностью компании и задачами ИБ; 

Указанные причины типичны для многих проектов развития организа-

ций, в частности для ИТ-проектов, поэтому предлагается для обеспечения 

необходимого уровня ИБ применить методы управления проектами и создать 

систему ИБ организации посредством выполнения программы проектов. 

Предлагается рассмотреть построение системы ИБ организации в виде 

следующих этапов: 

— Разработка и утверждение стратегии обеспечения информационной 

безопасности организации, согласованной с общей стратегией и миссией ор-

ганизации. 

— Создание в виде отдельного структурного подразделения службы ИБ 

организации, на базе которой будут выполняться все функции и процессы 

ИБ. Сама служба будет играть роль специфичного «проектного офиса», но 

только для поддержки проектов связанных с созданием и развитием системы 

ИБ. Также дальнейшие этапы развития системы ИБ выполняются самой 

службой ИБ. 

— Этап, одновременно включающий дальнейшее развитие службы ИБ и 

выполнение плановыхмероприятий по улучшению ИБ организации. Основ-

ной проблемой данного этапа является выбор приоритетов и распределение 

ресурсов между указанными процессами. Противоречие состоит в том, что 

без соответствующего развития службы ИБ, ее основная деятельность будет 

неэффективной, и наоборот, затраты на развитие службы идут за счет эконо-

мии на мероприятиях, непосредственно улучшающих защиту информации. 

Предлагается следующая структура службы ИБ, состоящая из системы 

управления ИБ, являющейся частью общей системы управления организаци-

ей и совокупности подсистем и процессов, реализующих функции ИБ (рис. 

1). 
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Рис.1. Структура службы информационной безопасности организации. 

Структура службы ИБ зависит от поставленных требований и опреде-

ляет роли, ответственностьиполномочия персонала, непосредственно при-

влеченного к решению задач ИБ. Наиболее оптимальной является матричная 

форма структуры, так как деятельность в сфере ИБ носит как проектный, так 

и функциональный характер. Компетенция и возможности службы ИБ опре-

деляются кадровым составом и материально технической базой. 

База знаний службы ИБ необходима для эффективного доступа к спра-

вочным и рабочим документам, накопления и распространения опыта, фор-

мирования и анализа отчетов, а также для поддержки работы необходимых 

процессов и информационных систем. 

В работе выявлены типичные проблемы развития системы ИБ, опреде-

лена роль службы ИБ в процессе развития данной системы, а также предло-

жена структура службы ИБ, ориентированная на стратегию согласованного 

развития службы ИБ с одновременным улучшением уровня безопасности ор-

ганизации. 

И.К. Сезонова  

Особенности управления проектами антикоррупционной направ-

ленности 

 

В настоящее время в Украине разрабатывается много проектов и про-

грамм антикоррупционной направленности. Социальная важность и актуаль-

ность данных проектов не вызывает сомнений, а отсутствие отечественной 

практики и опыта управления такими проектами, их существенные отличия от 

проектов, не имеющих антикоррупционной составляющей, требуют разработ-

ки специальной методологии управления. 

Целью данных проектов является реформирование существующих или 

созданием новых организаций (или предприятий), Стратегической целью про-

ектов данного класса является создание государственной организации, функ-

ционирование которой отвечает современным социально-экономическим по-

требностям. Целью, в большинстве случаев, также является сведение к мини-

муму государственных дотаций, выведение организации на самоокупаемость 

или получение прибыли (в сфере административных услуг или ЖКХ). Резуль-

татом организационных преобразований должна стать система, в которой 
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ИБ 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5
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возможность для неправомерных действий внутренних агентов (сотрудников 

организации) отсутствует (или сведена к минимуму).    

К качестве удачного проекта рассматриваемого типа можно считать 

внедрение независимой системы оценивания знаний для поступления в ВУЗы, 

но считать его полностью завершенным еще рано. 

К предметным областям данных проектов можно отнести: систему выс-

шего и среднего образования; организации, предоставляющие населению и 

хозяйствующим субъектам государственные (административные услуги); му-

ниципальные предприятия ЖКХ и транспорта и др.  

Управление проектами с антикоррупционной составляющей при очевид-

ной внешней привлекательности сопряжено с жесточайшим сопротивлением 

не только со стороны объекта воздействия (внутренних агентов организации), 

но, как не парадоксально, и со стороны внешних агентов, чьи интересы за-

щищает данный проект или программа. В основе разработки метода оценки 

факторов сопротивления системы изменениям лежат модели и методология 

управления организационными системами.    

Методология управления проектами данного типа имеет много общего с 

методологией управления проектами организационного развития в коммерче-

ских организациях. Но специфическая модель реформируемых организаций, 

особенности дерева целей, нестандартный жизненный цикл проектов требует 

применения методов «управления знаниями», формализации административ-

ных процессов управления, применения инновационных технологий и техно-

логий управления ментальным пространством. 

Риски управления такими проектами очень велики. Ошибки менеджмен-

та могут привести к отсутствию результата в целом (например, отмена судеб-

ным решением правомочности данного проекта) или ухудшению качества ра-

боты реформируемого объекта (вплоть до саботажа работников организации). 

 
Рис. 1. Схема проекта антикоррупционной направленности 
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Особенностью данного класса проектов является необходимость форми-

рования социальной ценности проекта на этапе инициализации и планирова-

ния. Достигается это применением социально-информационных технологий 

(методов социоинформатики), например, продвижение в периодической печа-

ти информации про социально-значимый проект, подкоторым понимается се-

рия тематически однородных публикаций в газете, журнале, альманахе и т.д. 

(а не в целом всё издание), направленных на решение конкретной социально 

значимой проблемы в чётко обозначенные сроки. 

Эффективной современной технологией, позволяющей исключить кор-

рупционное поведение агентов (как внутренних, так и внешних) является 

внедрение корпоративной информационной системы. Корпоративная инфор-

мационная система не только позволяет организовать движение документа в 

электронном виде, но и формализовать процесс принятия решения. Исполь-

зование информационных технологий в данных проектах должно изменить 

природу взаимодействия внутренних и внешних агентов организации и ис-

ключить возможность неправомерного поведения. 

В целом следует отметить, что, как и всякое новшество, инновационные 

технологии несут в себе и новые опасности, они могут служить и дестабили-

зирующим фактором. Их применение требует предварительной экспертизы и 

соответствующей технологической зрелости организации. Они дают возмож-

ность вмешиваться в личную жизнь граждан, манипулировать общественным 

мнением и поведением людей. Все это требует разносторонних мер защиты 

информационного поля (технических, административных, правовых). 

І.Б. Семко 

Управління портфелями енергетичних проектів сучасного 

підприємства 

 

Сучасні великі компанії, корпорації, підприємства реалізовують велику 

кількість проектів, що потребує складної процедури управління всією сукуп-

ністю проектів. Набір проектів, які об’єднані разом з метою ефективного 

управління ними для досягнення стратегічних цілей, об’єднують в портфель. 

Галузеві особливості енергетики диктують і специфічні особливості управ-

ління проектами та портфелями проектів в цій галузі, які пов’язані зі склад-

ними технологічними процесами, тривалістю проектів, кількістю організацій 

– учасників, надійністю та безпечністю функціонування обладнання. 

Розглянемо на прикладі конкретного підприємства, яким чином плану-

ються портфелі енергетичних проектів на календарний рік. В якості прикладу 

вибрана компанія «Z», що працює в сфері хімічної промисловості. Енерге-

тичне забезпечення компанії здійснюється завдяки енергетичним цехам (цех 

А, цех В, цех С). Для кожного цеху запланований портфель проектів на 2010 

рік: 

1. Портфель проектів цеху А:  

Відповідальний виконавець – начальник цеху А. 

Відповідальний за постачання – начальник УС.  
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1.1 Проект реконструкції системи пожежогосподарського водопостачання 

(ПГВ) цеху С . 

Мета: забезпечення надійного постачання ПГВ на підприємство. 

Строк впровадження: грудень 2010.р. 

Необхідні матеріали (обладнання): чавунні труби Ду150-1050м, Ду300-

450м . 

Орієнтовні витрати, грн., в т.ч. НДС: 1030000. 

Дата фінансування: березень-листопад 2010 р. 

1.2 Проект монтажу колектора тиску річкової води Ду 1000 від берегової 

насосної станції до цеху С. 

Мета: підвищення надійності роботи підприємства. 

Строк впровадження: жовтень 2010 р. 

Орієнтовні витрати, грн., в т.ч. НДС: 360000. 

Дата фінансування: квітень-вересень 2010  

2. Портфель проектів цеху В: 

Відповідальний виконавець – начальник цеху В. 

Відповідальний за постачання – начальник УС. 

2.1 Проект заміни ділянки каналізаційного колектора Ду 700, 1 км. 

Мета: заміна фізично зношених труб, попередження проривів. 

Строк впровадження: грудень 2010 р. 

Необхідні матеріали (обладнання): труба стальна ф 720 мм, електроди. 

Орієнтовні витрати, грн., в т.ч. НДС: 900000. 

Дата фінансування: березень-листопад 2010 р. 

2.2 Проект реконструкції насосної станції біоставку із заміною заслінки ар-

матури. 

Мета: забезпечення надійної роботи очисних споруд з метою безпе-

ребійної от качки очищених стічних вод.. 

Строк впровадження: грудень 2010 р. 

Необхідні матеріали (обладнання): заслінка з електроприводами, елек-

троди, труба стальна ф 820 мм, 1020мм. 

Орієнтовні витрати, грн., в т.ч. НДС: 450000. 

Дата фінансування: квітень-листопад 2010 р. 

3. Портфель проектів цеху С 

Відповідальний виконавець – начальник цеху С. 

Відповідальний за постачання – начальник УС. 

3.1 Проект заміни восьми високовольтних лінійних маслозаповнених вводів 

110 кВ на ПС № 01,02 на нові з полімерною ізоляцією. 

Мета: надійність електропостачання обладнання цехів. 

Строк впровадження: жовтень 2010 р. 

Необхідні матеріали (обладнання): лінійний ввід. 

Орієнтовні витрати, грн., в т.ч. НДС: 860000. 

Дата фінансування: травень-вересень 2010 р. 

3.2 Проект заміни силових трансформаторів напругою 6 кВ на нові (ТП-95 

насосної 4А). 



 

203 

 

Мета: підвищення надійності електропостачання насосної 4А цеху В, 

подовження терміну експлуатації. 

Строк впровадження: листопад 2010 р. 

Необхідні матеріали (обладнання): силові трансформатори. 

Орієнтовні витрати, грн., в т.ч. НДС: 700000. 

Дата фінансування: березень-жовтень 2010 р. 

3.3 Проект реконструкції схеми електропостачання підстанції № 31 третього 

водооборотного циклу. 

Мета: підвищення надійності електропостачання цеху А. 

Строк впровадження: листопад 2010 р. 

Орієнтовні витрати, грн., в т.ч. НДС: 100000. 

Дата фінансування: березень-липень 2010 р. 

Сучасні компанії для досягнення успіхів ставлять перед собою стра-

тегічні цілі забезпечення конкурентоспроможності своєї продукції. Перехід 

від стратегії до конкретної тактики вирішується в рамках управління портфе-

лем проектів. Для управління портфелями проектів в сфері енергетики до-

цільно використовувати сучасну методологію управління проектами. 

О.Г. Середіна 

Cоціально-економічне підґрунтя створення міжнародного навча-

льного центра на основі методології управління проектами 

 

Однією з головних рис сьогодення є всебічна інтеграція України в якості 

рівноправного партнера до світового освітнього простору. Це потребує від 

вищих навчальних закладів (ВНЗ) системного удосконалення діяльності та 

реорганізації системи їх управління для забезпечення умов ефективної довго-

строкової співпраці з закордонними замовниками.  

Сьогодні існує проблема, яка може і повинна стати імпульсом для роз-

витку освітньої діяльності ВНЗ в рамках міжнародних освітніх проектів. Так, 

наприклад, відомо, що багато підприємств Європи відчувають нестачу квалі-

фікованих фахівців або з причини відсутності відповідних освітніх програм 

на території країн, де вони розташовані, або з причини надмірної тривалості 

та вартості таких освітніх програм. З іншого боку, ВНЗ України характери-

зуються наявністю потенціалу та бажанням щодо підготовки таких робітни-

ків. Для українських ВНЗ це зумовлено низкою проблем системи вищої осві-

ти, до яких слід віднести такі основні: в основі сучасної вищої освіти теоре-

тичні знання переважають над практичними, що не дає молодому спеціалісту 

практичних навичок; диспропорція в очікуваннях сторін призводить до дис-

пропорції у попиті та пропозиції на ринку праці; необхідність ратифікації 

українського диплому за кордоном теж є невирішеною проблемою працев-

лаштування молодих спеціалістів та інш. 

В сучасних умовах розвитку економіки вирішення зазначеної проблеми 

може бути забезпечено застосуванням методології управління проектами і 

програмами до розвитку освітньої діяльності ВНЗ. В свою чергу, це зумов-

лює необхідність створення в його рамках окремої структурної одиниці, яка б 
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здійснювала управління міжнародними освітніми проектами. Такою одини-

цею може стати, наприклад, міжнародний навчальний центр. 

В рамках діяльності такого центру кожна програма підготовки повинна 

реалізовуватись як освітній проект, в рамках якого формується унікальна за 

сутністю компетентність майбутнього фахівця на замовлення конкретного 

закордонного підприємства. З цією метою програма підготовки має бути уні-

кальною за змістом, вартістю та часом, враховувати початковий рівень ком-

петентності студента, відповідати вимогам освітнього інтегрованого просто-

ру (України та країни-замовника). Саме прикладні потреби підприємства-

замовника мають визначати кількість та набір профільних дисциплін для фо-

рмування ключових компетенцій, набір та рівень володіння іноземними мо-

вами (як мінімум дві), обізнаність з культурно-організаційними особливос-

тями підприємства-замовника (культурний контекст), набуття практичного 

досвіду, компетентності та професіоналізму безпосередньо на виробництві 

замовника.  

Застосування методології управління проектами і програмами до діяль-

ності міжнародних навчальних центрів забезпечить можливість отримати та-

кі основні результати: гарантувати працевлаштування та кар’єрне зростання 

студентів за кордоном, зекономити кошти та час на навчання, отримання ди-

плома, який буде визнаний за кордоном, зекономити кошти та час на отри-

мання високоякісних робітників закордонним підприємствам-замовникам. В 

свою чергу, це створює умови для підвищення якості освітньої діяльності 

ВНЗ, підвищення їх авторитету, просування на міжнародний рівень, розвиток 

матеріально-технічної бази за рахунок ресурсів міжнародних освітніх проек-

тів, підвищення конкурентоздатності на національному ринку освітніх пос-

луг. Це відповідає нагальній задачі реорганізації системи їх управління при 

переході на ринкові механізми при реалізації міжнародних освітніх проектів.  

Таким чином, використання нових підходів для побудови систем управ-

ління, а саме створення та існування міжнародних навчальних центрів слід 

вважати актуальним і таким, що спроможний забезпечити умови ефективно-

го виходу з кризової ситуації, що склалася в системі вищої освіти. 

Ю.В.Сивопляс 

Сучасний розвиток та адаптація інноваційних змін в проектах 

 

Використання конкурентних переваг, які реально можуть забезпечити 

інновації у вигляді об’єктів інтелектуальної власності, ускладнено не тільки 

низьким рівнем професіональних знань господарюючих суб’єктів у цій сфері, 

але і відсутністю конкретних механізмів управління інноваціями у проектах. 

Тому систематизація та узагальнення науково-теоретичних і прикладних ас-

пектів управління інноваціями впродовж життєвого циклу проекту є актуаль-

ним питаннями теорії і практики проектного менеджменту. В даний час роз-

виток інновацій допомагає в плануванні стратегії проектів, є основою конку-

рентоспроможності, яка в свою чергу є одним з основних факторів продукції 

що випускається або наданням послуг на Українському ринку. 
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Суть стратегічної реакції системи керування - забезпечення ефективної 

адаптації до змін у проекті. Наявність у проекті внутрішніх інновації (ВІ) 

можливо віднести до позитивних стратегічних змін проекту і організації що 

їх використовує. ВІ мають чітку орієнтацію на кінцевий результат і повинні 

розглядатися як складний процес, який забезпечує технічний та економічний 

ефект проекту. Основною властивістю такого інноваційного проекту є впро-

вадження новацій на всіх етапах ЖЦП. Поява новацій на всьому протязі 

ЖЦП, супроводжується ідеями, знаннями, досвідом, технікою, новою техно-

логією, що не може не вплинути на видозмін проекту бо виконує гнучке сво-

єчасне регулювання на зміни, які відбуваються з боку оточення, що дозволяє 

виживати проекту в довгостроковій перспективі. Інноваційний проект набу-

ває індивідуальності, неповторності і є унікальним. Навіть якщо на якийсь із 

стадій проекту стався витік інформації, то за допомогою використання ВІ на 

всьому протязі ЖЦП скопіювати проект повністю не вдасться. План впрова-

дження новацій, що розробляється на рівні проекту, є інструментом стратегі-

чного планування самого проекту. Застосування стратегічного планування в 

проекті є адаптаційним процесом, за допомогою якого відбувається регуляр-

на розробка і корекція робіт у проекті. Перегляд такої системи робиться на 

основі контролю і оцінки змін, в категорії управління змінами (можливостя-

ми) та управління знаннями які ще не досить розвинуті в управлінні проек-

тами.  

З метою забезпечення формування конкурентоспроможності інновацій-

ної стратегії фірми, необхідно виконувати випереджальні вкладення коштів в 

освоєння ВІ. Тому на стадії планування проекту необхідно врахувати вкла-

дення коштів на ВІ проекту, які доречно розглядати на стадії ініціалізації ко-

жної фази життєвого циклу проекту. 

Систематичні і формалізовані зусилля всієї команди проекту за допомо-

гою новацій спрямовані на розробку і організацію стратегічних планів проек-

тів. Тому впровадження ВІ протягом ЖЦП вельми актуальні, вони орієнтова-

ні на реакцію проекту, його безпеку, зміни у внутрішньому і зовнішньому се-

редовищі, характеризуються децентралізацією різного типу, сприяють гнуч-

кості проекту, універсальності в діяльності окремо спрямованих на виявлен-

ня проблем та прийняття нових управлінських рішень. 

Застосувавши такі методи управління як: експертний метод і метод 

Парето було отримано підтверджуючі один одного за гіпотезою появи та 

вагомості ВІ у ЖЦП.Коли ми говоримо про ВІ логічно надати перевагу саме 

категорії інновації яка має найменшу кількість але найбільший прибуток що 

має підтвердження за методом Парето. Ця гіпотеза ґрунтується на принципі, 

який був висунутий італійським економістом Парето і стверджує, що в межах 

заданого групи або сукупності окремі об'єкти мають набагато більше 

значення, ніж ті, які відповідають їх частці в чисельності цієї групи. Розподі-

ляючи перелік ВІ (новації, новшества, нововведення, інновації) за методом 

Парето підтверджується наша гіпотеза щодо вагомості: 1 - новшеств, 2 – но-
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вовведень, 3 – інновацій, але 4 - новаціі враховуються в категорію «інше», 

вони не проходять через ЖЦП, тому ми не враховуємо цей показник. 

  
Рис.1 - Вплив показника ВІ за правилом «20х80» 

Особливістю сучасного економічного росту в практиці управління став 

перехід до безперервного інноваційного процесу . Тому створення портфелю 

внутрішніх інновацій в проекті є актуальним і стратегічно обумовленим для 

стабільного розвитку і конкурентоспроможності проектно-орієнтованої орга-

нізації . Для забезпечення додаткових можливостей проекту необхідне визна-

чення складу портфеля інновацій по видах інновацій залежно від стратегії 

обраних методів . Для визначення стратегії інноваційної діяльності необхідно 

ввести позначення, що характеризують основні цілі проектно-орієнтованої 

організації., де ВІ - це зміни до можливостей, як удосконалення проекту, так і 

створення нового - самої інновації.  

Управління інноваціями - це невід'ємна частина проекту, що повинна 

всебічно розглядатися. За наявністю ВІ проект містить те, що раніше не ви-

конувалося. При цьому ВІ позитивно впливають на основні процеси управ-

ління. Результатом інноваційної діяльності є конфіденційні знання, досвід, 

навички, що включають відомості технічного, економічного, адміністратив-

ного, фінансового й іншого характеру які набувають чинного характеру в 

проектах. 

О.В. Сидорчук, П.М. Луб, В.А. Українець, І.П. Івасюк 

Системно-подієвий підхід до управління проектами удобрення, об-

робітку ґрунту та сівби культур 

 

Ефективність механізованого вирощування рослинної продукції форму-

ється на підставі сукупної ефективності множини локальних проектів, зок-

рема із удобрення, обробітку ґрунту та сівби сільськогосподарських культур 

(УПҐС). Ці проекти реалізуються щорічно – як у весняний (для вирощування 

ярих культур), так і в літньо-осінній періоди (для вирощування озимих куль-

тур). Однак через мінливість проектного середовища (агрометеорологічних 

умов та стану предмету праці) умови виконання відповідних робіт 

об’єктивно змінюються, що формує потребу адаптування до них множини 

технологічних операцій. Чинні методи та моделі управління такими проек-

тами ґрунтуються на науково-методичних підставах які, нажаль, не врахо-
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вують системні особливості формування специфічних подій котрі впливають 

на перебіг сезонних робіт у проектах та ефективність їх реалізації. 

Загальні наукові засади управління проектами відомі. Однак, аналіз 

чинних методів і моделей управління проектами аграрного виробництва пе-

реконує в тому, що ними ідеалізується системна взаємодія чинників ефекти-

вності зазначених проектів. Зокрема, це стосується проектів удобрення, об-

робітку ґрунту та сівби культур для яких характерним є системний вплив аг-

рометеорологічних умов на стан предмету праці та перебіг робіт у проектах.  

Мета дослідження – розкрити системно-подієві особливості проектів 

удобрення, обробітку ґрунту і сівби культур та означити методологію управ-

ління ними. 

Для реалізації проектів виробництва того чи іншого виду продукції, на-

дання послуг тощо управлінець використовує певні ресурси. Від навичок 

щодо їх органічного та своєчасного поєднання значним чином залежить ефе-

ктивність відповідних проектів. Такі системні властивості характерні для 

проектів вирощування сільськогосподарської продукції. Ефективність управ-

ління ними значним чином залежить від здатності сільськогосподарського 

підприємства (СГП) технологічно адаптуватися до мінливих умов зовнішньо-

го та внутрішнього середовища, які за своєю сутністю характеризуються не-

керованістю або частковою керованістю.  

Відповідно до загальної теорії систем для управління складними систе-

мами необхідно виокремити їх складові та причинно-наслідкові зв’язки. Що-

до проектів УПҐС до таких складових слід віднести: 1) агрометеорологічні 

умови; 2) предметно-виробничі умови; 3) технологічну систему; 4) управлін-

ську складову; 5) ресурсну базу.  

Загальновідомо, що внаслідок некерованого впливу агрометеорологіч-

них умов на стан ґрунту та сільськогосподарські культури в розрізі окремих 

сезонів реалізації проектів із УПҐС формуються мінливі проміжки часу за 

яких слід виконати відповідні роботи. З іншого боку, агротехніка вирощу-

вання культурних рослин формує вимоги щодо термінів, якості та своєчасно-

сті їх завершення. Відповідно до цього, для ефективного управління проек-

тами УПҐС необхідно володіти інформацією щодо агрометеорогічних умов 

окремого періоду та особливостей впливу їх розвитку на стан ґрунту та сіль-

ськогосподарські культури.  

Оскільки агрометеорологічні умови характеризуються стохастичністю то 

цілком очевидним є те, що через їх вплив на гідротермічний стан посівного 

шару ґрунту в розрізі календарного періоду часу формуватимуться різні тер-

міни щодо потреби виконання робіт із УПҐС. Аналіз цих системних особли-

востей дав змогу виокремити наступні події: 1) час початку та завершення 

фізичної стиглості ґрунту; 2) час початку та завершення погожих і непогожих 

проміжків; 3) час початку таких гідротермічних умов у ґрунті за яких доціль-

но починати сівбу культур; 4) час завершення збирання врожаю культури по-

передника; 5) час початку технологічних втрат через несвоєчасність робіт; 6) 
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час початку повних втрат за яких продовжувати роботи у проектах економіч-

но недоцільно. 

У цьому разі СГП повинне користуватися науково-обґрунтованим алго-

ритмом щодо прийняття рішення про виконання множини відповідних робіт 

за різних термінів початку весни (або літньо-осіннього періоду), її тривалос-

ті, вологості тощо. Тоді, для практичного виконання прийнятих рішень підп-

риємство повинне володіти таким комплексом машин, який давав би змогу 

технологічно адаптуватися до мінливих вимог щодо змісту та часу робіт із 

УПҐС. Забезпечення цієї вимоги давало б можливість здійснити своєчасну сі-

вбу культур у якісно підготовлений та удобрений ґрунт. 

Як уже зазначалося, чинні методи та моделі на жаль не дають змоги 

об’єктивно оцінити ефективність адаптивних комплексів машин, зокрема, 

для УПҐС. Для цього необхідно розробити нові методи та моделі, які давали 

б змогу врахувати особливості розвитку агрометеорологічних умов та їх 

вплив на терміни настання специфічних подій щодо якісної зміни посівного 

шару ґрунту, стану рослин на полі, а відтак і перебіг відповідних робіт.  

Досягнути цього можна застосовуючи багаторічні ретроспективні дані 

метеорологічних станцій. Зокрема, на підставі методів математичної статис-

тики виникає можливість встановити статистичні характеристики випадко-

вих подій та формалізувати причинно-наслідкові зв’язки щодо їх формування 

та впливу на перебіг робіт із УПҐС. Відображення цих системно-подієвих 

особливостей проектів УПҐС у відповідних імітаційних моделях дає змогу на 

підставі комп’ютерного моделювання виконати багаторазову реалізацію вір-

туальних проектів за різних умов зовнішнього середовища. Це дасть змогу 

відтворити реальні умови виконання робіт і на цій підставі оцінити інтегро-

вані функціональні показники проектів, а відтак і оцінити адаптивний ком-

плекс машин. 

Застосування розроблених методів та моделей, а також результатів ста-

тистичного імітаційного моделювання дасть змогу підвищити ефективність 

процесів управління проектами адаптивних технологічних систем із УПГС. 

О.В.Сидорчук, А.О.Шарибура, І.М.Городецький 

Метод узгодження планової площі з параметрами технічного 

оснащення у проектах збирання льону-довгунця 

 

Важлививою умов підвищення ефективності проектів збирання льону-

довгунця, яка може бути виконана на етапі планування, є визначення опти-

мального навантаження на наявне технічне оснащення. Одним із шляхів до-

сягнення цієї мети є узгодження планової площі із технічним оснащенням 

проекту на підставі врахування взаємодії предметної та технічної складової 

проектного середовища. 

Узгодження планової площі збирання з параметрами технічного осна-

щення проекту (ТОП) збирання льону-довгунця обґрунтовується на основі 

інтегрованих функціональних показників, які отримують на підставі стати-

стичного імітаційного моделювання. В основі цього узгодження лежить гіпо-
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теза про те, що для заданого технічного оснащення проекту (ТОП) збирання 

льону-довгунця існує така планова площа збирання (S), за якої той чи інший 

проект може бути реалізований з мінімальними питомими сукупними витра-

тами коштів (E) рис. 

 
Рис.Графічне відображення узгодження ТОП з плановою площею зби-

рання. 

Оцінення за вартісним критерієм Е результатів виконання робіт у проек-

тах збирання льону-довгунця для різних варіантів планової площі (S) та зада-

них параметрів ТОП дозволяє визначити її оптимальне значення (S
opt

): 

.optФ(S )= E min  (1) 

Вартісне оцінення показників ефективності проектів можливе за встано-

влених обсягів фактично виконаних робіт. Мінливість проектного середови-

ща зумовлює те, що кожного року обсяг фактично виконаних площ розділь-

ним та комбайновим способом збирання є різним. Отже, для вартісного оці-

нення показників ефективності зазначених проектів визначають Е на одини-

цю планової площі: 

,тл тнE B B   (2) 

де тлВ –питомі втрати вирощеного врожаю в проекті, що складаються з 

часткових та повних втрат, грн/га;  

тнВ –питомі експлуатаційні витрати технічного оснащення проекту 

на реалізацію проекту збирання льону-довгунця, грн/га. 

Використання даного методу дасть змогу на підставі врахування вза-

ємодії предметної і технічної складової проектного середовища узгодити 

топ з плановою площею. опираючись на одержані результати досліджень, 

надаються відповідні рекомендації щодо оптимальної планової площі для 

заданого варіанта топ. отримані результати мають рекомендаційний ха-

рактер і враховуються господарствомпід час стратегічного планування 

О.В. Сидорчук, А.М. Тригуба, П.В. Шолудько 

Системна модель планування проектів хімічного захисту рослин 

обприскуванням 

 

Виробництво конкурентноздатної рослинницької продукції сільськогос-

подарськими підприємствами потребує реалізації відповідних проектів. Для 

ефективного управління цими проектами слід мати множину методів, алго-

ритмів та моделей, які б враховували їх особливості. Особливо актуальними 

на даний час є проекти механізованого хімічного захисту рослин обприску-

ванням (МХЗР), які неможливо реалізувати без планування, від ефективності 

якого значною мірою залежать реалізованість цих проектів. Планування у 

S – var
 ТОП= const E→extr 
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проектах МХЗР здійснюється впродовж їх життєвого циклу на підставі реалі-

зації низки процесів.  

На основі аналізу процесів планування у проектах МХЗР нами розробле-

но системну модель їх реалізації (рис.1). Доведено, що процеси планування у 

проектах МХЗР поділяються на чотири групи: планування попиту на вико-

нання МХЗР; планування змісту та часу виконання робіт; планування потре-

би в ресурсах; створення плану. Кожна із зазначених груп процесів має окре-

мі підпроцеси, що взаємопов’язані між собою вхідними даними та отрима-

ними результатами. Вони виконуються на трьох ієрархічних рівнях – страте-

гічному, тактичному та оперативному. Стратегічне планування є довгостро-

ковим (на окремий сезон виконання робіт із МХЗР). Воно розпочинається із 

реалізації процесу планування попиту на виконання робіт із МХЗР (Пс1). По-

чатковими даними для цього процесу є структура посівних площ, терміни 

посіву сільськогосподарських культур, агрометеологічні умови та прогноз 

фітосанітарного стану агроценозів для регіону, де реалізовується проект 

МХЗР. Результатом цього процесу та початковими даними для процесу роз-

поділу робіт між сільськогосподарськими підприємствами (СГП) та підпри-

ємствами технологічного сервісу (ПТС) (Пс2) є обґрунтований попит на ви-

конання робіт із МХЗР. На підставі розподілу робіт між СГП та ПТС викону-

ється процес планування потреби у ресурсах (Пс3). Отримані результати про-

цесів стратегічного планування у проектах МХЗР є основою створення стра-

тегічного плану (план 1).  

Тактичне планування є короткостроковим (за декілька тижнів до вико-

нання робіт), і воно виконується після фіксування дат настання певних фаз 

розвитку сільськогосподарських культур та стану окремих полів. Першим 

процесом тактичного планування у проектах МХЗР є уточнення попиту на 

виконання робіт (Пт1). Початковими даними для цього процесу є стратегіч-

ний план 1, фактична структура посівних площ, час настання фаз розвитку 

окремих культур, уточнені прогнозні дані щодо шкодочинних об’єктів, агро-

метеорологічних умов та наявних ресурсів. Результатом процесу Пт1 є уточ-

нений попит на виконання робіт із МХЗР. На підставі результатів процесу 

Пт1виконується планування змісту та часу виконання робіт із МХЗР (Пт2), 

результатом якого є обґрунтована WBS структура. Отримана WBS структура 

є основою для реалізації процесу уточнення ресурсів для виконання робіт із 

МХЗР (Пт3). На підставі реалізації процесу Пт3 отримується уточнена потре-

ба в ресурсах та створюється тактичний план (план 2). 

Оперативне планування виконується безпосередньо під час появи шко-

дочинних об’єктів на полях із сільськогосподарськими культурами. Воно ро-

зпочинається із процесу визначення попиту на виконання МХЗР (По1). Для 

його здійснення слід мати інформацію про стан полів, прогноз погодних 

умов на декілька днів уперед та наявність ресурсів (СГП та ПТС). Результа-

том процесу По1 є ситуаційна програма. На підставі цієї програми планується 

послідовність і тривалість виконання робіт із МХЗР (По2) та розподіл техніки 
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як СГП, так і ПТС на окремих полях (По3). Це дає змогу скласти оперативні 

календарні плани виконання робіт із МХЗР (план 3). 

Таким чином, для реалізації вищеописаних процесів планування у прое-

ктах МХЗР (див. рис.) слід мати відповідну базу даних та знань. Подальші 

дослідження мають стосуватися розроблення методів та алгоритмів для реа-

лізації процесів планування у проектах МХЗР. 

 
 

Рис.1 Системна модель планування проектів МХЗР 

Г.С. Скитьова  

Управління проектами розвитку компаній ITC сектору в Україні 

 

В сучасному бізнесі поняття управління проектами розвитку набуло на-

стільки широкого вжитку, що під ним розуміють одночасно і розробку мето-

дології впровадження змін в організації на рівні корпоративної філософії, так 

і супроводження реалізації програми розвитку компанії інструментами прое-

ктного менеджменту, або ж застосування спеціалізованих ІТ-продуктів з про-

ектного та портфельного управління[1]. Це обумовлено не стільки розмаїт-

тям проектів у компаніях, скільки відмінностями в підходах до формування 

та реалізації стратегічних задумів організації. 

Галузь інформаційних технологій та телекомунікацій (ІТС) традиційно є 

проектно-орієнтованою – розробка напівпровідників, апаратних засобів, про-

грамного забезпечення, телекомунікаційних та глобальних мереж, систем 

управління та планування – на 90% реалізується у вигляді проектів і програм 

[2], за виключенням процесів пост-проектної підтримки та обслуговування. 

Навіть класична процесна операційна діяльність таких компаній будується за 

принципами проектного менеджменту внаслідок швидких змін у технологіях, 
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бізнес-вимогах, умовах ринку, організаційних або управлінських перетво-

рень. Звичайно, що свій розвиток компанії ІТС-сектору реалізовують шляхом 

розробки та впровадження проектів розвитку. 

В той же час, в Україні впровадження ITC проектів на підприємствах 

інших галузей (промисловість, торгівля, банківська, страхова діяльність) 

спонукає такі підприємства до застосування проектного управління як ін-

струменту реалізації стратегічних рішень компанії. Таким чином, галузь ІТС 

в Україні виступає своєрідним рушієм та імплементатором проектного під-

ходу в стратегічному управлінні розвитком підприємства. 

Спираючись на визначення проекту розвитку [3] як системного компле-

ксу заходів, спрямованих на досягнення оригінальних (унікальних для даного 

підприємства) цілей розвитку через реалізацію якісних, незворотних змін 

стану компанії, що відбуваються протягом певного періоду з визначеним бю-

джетом та обмеженими ресурсами та враховуючи специфіку таких проектів, 

виділимо ознаки проектів розвитку ITC компаній. Такими рисами є: (1) гнуч-

кість проектів внаслідок динамічності процесів розвитку ITC компанії як від-

критої системи, (2) можливість корегування цільових параметрів пректів вна-

слідок турбулентності внутрішнього та зовнішнього проектного середовища, 

(3) складність чіткої кількісної та якісної ідентифікації ключових цільових 

параметрів проекту, його життєвого циклу та меж. Тому управління проекта-

ми розвитку вимагає застосування специфічного інструментарію, такого як 

наприклад, управління проектами з відкритими строками, декомпозиція ме-

тодом набігаючої хвилі, управління за віхами, управління проектом з спіра-

леподібною моделлю життєвого циклу тощо. 

Дослідження розвитку обраних представників ITC-cектору (компаній 

Інком, Софтлайн, Київстар та МТС[4]) свідчить про застосування ними спі-

льного підходу до організаційного забезпечення управління проектами роз-

витку, що передбачає впровадження та адаптацію до реалій українського біз-

нес-середовища методології та інструментів управління портфелями проектів 

та програм, розвиток потужних корпоративних центрів управління проекта-

ми, локалізацію проектних офісів за бізнесовими та функціональними суб-

проектами, сертифікацію в IPMA та PMI керівників проектів та відповідних 

фахівців, розроблення внутрішніх корпоративних стандартів з управління 

проектами, в тому числі проектами розвитку. 

В той же час аналіз показав необхідність посилення вимог до інструмен-

тарію управління проектами розвитку в ІТС-компаніях.  

По-перше, капіталоємність проектів розвитку в ІТС галузі та залучення 

глобальних інвестицій вимагає потребує застосування інструментів чіткого 

планування і контролю проектів розвитку і накладає жорсткі фінансові та ча-

сові обмеження на проект. По-друге, технологічна динамічність та комплек-

сність проектів розвитку, викликана прискоренням технологічних змін та 

мультипроектною природою такого прискорення спричиняє тиск на техноло-

гії та людей та передбачає постійне вдосконалення та розвиток компетенцій в 

проектному менеджменті організації, команди та керівника проекту. По-
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третє, кросс-галузеве поширення проектів ІТС та зменшення їх інформаційно-

го віку призводить до дифузії галузевих та корпоративних методологій прое-

ктного розвитку і вимагає їх інтеграції та вдосконалення. 
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А.Ю. Собченко, Н.П. Сахацкий  

Оценка макро - и микроэкономических условий функционирова-

ния проектно-ориентированного предприятия 

 

Актуальность эффективного управления деятельностью проектно-

ориентированной организации в современных условиях обусловлена необхо-

димостью четкого видения всех составляющих её будущего коммерческого 

успеха и возможных препятствий на этом пути. 

Исследования рыночной среды связаны с процессами значительных 

экономических сдвигов в сфере  проектной деятельности организаций в 

условиях мирового экономического кризиса. Важное место отводится пер-

спективам преодоления текущих кризисных явлений. Вместе с тем недоста-

точно внимания уделяется тому, что именно должны рассматривать органи-

зации для своего эффективного функционирования. 

Целью исследования является обоснование целесообразности изучения 

и учета масштабов влияния микро- и макроэкономических условий на систе-

му управления и организацию деятельности проектно-ориентированного 

предприятия. 

Как и любое предприятие, проектно-ориентированная организация 

функционирует в условиях внутренней и внешней среды, которую необхо-

димо исследовать в целях выявления изменений, которые могут оказать вли-

яние на эффективность ее деятельности. Такие исследования проводятся при 

помощи аппарата маркетинга. 

Изначально изучается внутренняя среда организации. Для этого выде-

ляются её структурные звенья, персонал которых обеспечивает достижение 

поставленной цели. Ведь имеющиеся подразделения формируют условия для 

http://www.maxwideman.com/papers/strategic_dna/intro.htm
http://www.maxwideman.com/guests/7_reasons/intro.htm
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осуществления проектной деятельности. В организации этими составляющи-

ми непосредственно занимаются менеджеры разных управленческих уров-

ней, тесно взаимодействующие между собой. 

При исследовании внутренней микросреды проектно-ориентированной 

организации изучается менеджмент, кадровое, ресурсное и технологическое 

обеспечение. 

Также проводятся аудиторские исследования — комплексный анализ 

реализации маркетинговой концепции организации, тактических и стратеги-

ческих ее планов развития. 

После обработки внутренней маркетинговой информации и результа-

тов исследований, руководство организации имеет полное представление о её 

сильных и слабых сторонах, и может соотнести их с возможностями и угро-

зами при наличии информации о внешнем окружении, которое формирует 

микро- и макросреда. 

Основными микроэкономическими факторами внешней среды, которая 

представлена силами, имеющими отношение непосредственно к самой орга-

низации и её возможностям, выступают поставщики, посредники, клиенты, 

контактные аудитории, конкуренты. Все они тщательно исследуются на 

предмет возможностей и угроз для функционирования организации. 

Микроэкономические факторы во многом определяются действиями 

макросреды. Поэтому пристальное внимание следует уделять исследованиям 

состояния и тенденциям развития демографии, экономики, природной среды, 

политики, социальной сферы, культуры, науки, техники и другим составля-

ющим. 

В современных условиях для повышения эффективности своего функ-

ционирования организация должна не только приспосабливается к факторам 

внешней среды и воспринимать их как нечто заданное, но и формировать 

внешние условия своей деятельности, постоянно выявляя во внешней среде 

потенциальные угрозы и возможности. Именно эта позиция является осново-

полагающей для формирования стратегии рыночной деятельности в условиях 

неопределенности и нестабильности. 

 Полученные макроэкономические данные дают наиболее полное пред-

ставление о внешних условиях функционирования проектно-

ориентированной организации об уровне её приспособления к ним. 

 Научный подход к анализу микро- и макроэкономической среды поз-

воляет объективно оценивать конъюнктурные тенденции, определять наибо-

лее эффективные способы ведения конкурентной политики, реализовывать 

потенциал организации, достигать эффективной рыночной деятельности в 

соответствии с выявленными возможностями и угрозами. 
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О.Л.Соловей 

Спіральна модель управління довгостроковим розвитком системи 

водопостачання міста 

 

Система водопостачання міста (далі СВМ) як система, що розвивається 

на довгостроковій основі у змінному середовищі, включає дві підсистеми: 

консервативну та адаптивну. 

 До складу консервативної підсистеми входять такі первинні ресурси, як 

обладнання, трудовий потенціал та технологія функціонування на певному 

передпроектному часовому інтервалі. 

 Адаптивна підсистема визначає розробку проекту інноваційного ро-

звитку СВМ і включає: 

 технічну складову - забезпечення технічних, технологічних та еко-

номічних умов функціонування СВМ на кожному етапі реалізації проекту 

розвитку; 

 організаційну складову, яка, у свою чергу містить такі складові: 

o формалізація факторів і змінних моделі життєвого циклу проекту ро-
звитку системи; 

o формалізація вимог та оцінок щодо визначення тривалості проекту; 
o моделювання системи управління якістю і, як кінцевий результат, 

формування та управління проектом розвитку за критеріями: 

мінімізації часу на виконання проекту і, мінімізації витрат ма-

теріальних і трудових ресурсів; 

o мінімізація ризиків управлінні та забезпечення якості виконання 
проекту розвитку. 

 Змінне середовище, в якому еволюційно розвивається СВМ обумовлює 

присутність в системі слабко контрольованих або неконтрольованих параме-

трів і можливість її багатоваріантного розвитку. Тому адаптивна підсистема 

повинна бути спроможною адаптуватися до внутрішніх і зовнішніх умов 

функціонування, а також включати механізм вибору оптимального розвитку 

СВМ. 

 В проектному менеджменті еволюційний підхід полягає у тому, що кі-

нцевий продукт проекту отримується через певну кількість прототипів, де 

кожен наступний прототип більш відповідає вимогам зовнішнього середо-

вища ніж попередній. 

Життєвий цикл такого проекту описується спіральною моделлю, яка по-

єднує в собі дві моделі: каскадну та модель розробки прототипів. Спіральна 

модель життєвого циклу проекту розвитку СВМ виділяє сім стадій (замов-

лення; планування проекту і вимог; проектування; оперативне управління; 

перевірка працездатності; будівництво; приймання та введення в експлуата-

цію). При цьому, чотири із зазначених стадій (планування проекту і вимог; 

проектування; оперативне управління; перевірка працездатності) можуть по-

вторюватися протягом n циклів. Кожен цикл описується параметрами - ефек-

тивність проекту; складність проекту; тривалість робіт, а ймовірність успіш-
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ного завершення кожного циклу описується двопараметричним розподілом 

Вейбула-Гнеденко. 
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де 

x  - змінна величина для якої визначається функція, тривалість робіт; 

  - параметр, що визначає масштаб функції і відповідає параметру склад-

ність проекту; 

  - параметр, що визначає форму функції і відповідає параметру ефек-

тивність проекту; 

 Організаційна складова здійснює прогнозування ризиків, тривалості і 

ймовірностей успішного завершення, як певних фаз, так і проекту в цілому, 

на підставі значень параметрів моделі. 

 Багатокритеріальна модель прийняття оптимальних рішень розвитку 

СВМ в умовах невизначеності і ризику належить до типу задачі нечіткого 

математичного програмування, де відбувається мінімізація функції f на за-

даній нечіткій множині можливих альтернатив. Ця модель може бути пред-

ставлена кортежем 

<X, R, К, ЛЗ, Y>  (1) 

де  

X={Xi} – множина допустимих розв’язків; R – ризик проекту розвитку СВМ; 

K={Kj} – множина критеріїв; ЛЗ={ЛЗ1..ЛЗn}– множина лінгвістичних змін-

них, за шкалою яких відбувається оцінювання кожного критерію; Y – прави-

ло розв’язання. 

 Адаптивна підсистема визначає оптимальну модель розвитку СВМ з 

множини можливих альтернатив на основі нижченаведеної схеми (1). Якість 

прийнятого рішення забезпечується незалежною складовою – системою 

якості проекту розвитку СВМ. 

 Таким чином ефективне управління інноваційним проектом розвитку 

СВМ полягає саме в оптимальному поєднанні відносин консервативної і 

адаптивної підсистем, формалізованому підходу до оцінки параметрів проек-

ту, і як кінцевий результат, прийнятті на їх основі управлінських рішень. 

Д.К.Станков 

Анализ стратегии развития предприятия через реализацию порт-

феля проектов 

 

Сегодня, когда продолжается глобальный финансово-экономический кри-

зис, когда некоторые рынки находятся в стадии насыщения, наблюдается вы-

сокая конкуренция, а следствие всему снижение доходов бизнеса, вынуждает 

многие компании пересматривать свои бизнес-процессы на предмет их опти-

мизации, сокращение операционных расходов. Однако в современных услови-

ях практически невозможно остаться на плаву просто заморозив некоторые 

проекты или сократив численность персонала, не решив проблемы ценообра-
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зования, мотивации персонала, оптимизации финансовых схем да и чисто 

научно-технические проблемы. 

Как индикатор вышесказанного рассмотрим анализ рынка на примере од-

ного из ключевых инструментов развития – функцию телекоммуникации и 

связи. Современное состояние рынка телекоммуникаций можно охарактеризо-

вать, как ситуацию близкую к насыщению – проникновение сотовой связи уже 

почти 100%, абоненты фиксированной связи начинают постепенно отказы-

ваться от услуги, и только интернет и цифровое ТВ имеют некоторые резервы 

в своем еще на несколько лет активного развития. 

Одним из выходов в сложившейся ситуации является поиск и внедрение 

новых продуктов и услуг, которые как минимум должны создать стабильность 

и позволить удержаться компании на рынке. Однако это связанно почти всегда 

с решением сложных технических инновационных задач. Известно, что совре-

менный рынок характеризуются высокой степенью изменчивости, динамично-

сти и сложности. Бизнес постоянно меняется вслед за изменением вкусов и по-

требностей покупателей, а очень часто даже опережая их. Бизнес ставит цели, 

рынок диктует условия и определяет стратегии достижения этих целей. Стра-

тегия реализуется посредством исполнения портфеля проектов предприятия. 

Именно проекты преобразуют стратегию в действия, а цели – в практическую 

реальность. 

Проектный менеджмент за рубежом стал неотъемлемой частью культуры 

ведения всего бизнеса. Однако в нашей стране бизнес только подходит к внед-

рению методов проектного управления, на пути которого возникают опреде-

лённые объективные проблемы, препятствующие широкому внедрению в 

практику реализации этих методов. Это такие, как: 

 отсутствие системного подхода к планированию реализации проекта; 

 ошибочное планирование сроков в крупных разветвленных организаци-

ях; 

 отсутствие мотивация сотрудников по выполнению проекта; 

 слабое использование или вообще отсутствие в проекте специализиро-

ванных информационных систем для осуществления работ; 

 ошибочное определение цели проекта, и многие другие проблемы, кото-

рые можно выявить и сформулировать в зависимости от специфики и конкрет-

ной ситуации в деятельности организации при проектном развитии.  

Итак встаёт вопрос, а собственно как внедрить у себя проектно-

ориентированное управление предприятием? На сегодня есть как минимум два 

пути. Первый, – развитие данного направления внутри предприятия, является 

серьезным и масштабным преобразованием бизнеса в целом, что несет повы-

шенные риски, но в то же время позволяет значительно увеличить потенциал 

для повышения доходности бизнеса и стоимости предприятия в целом. Однако 

в этом с лучае необходимо пройти ряд мероприятий, что может затянутся от 10 

месяцев до двух лет, в зависимости от уровня развития предприятия и его ре-

сурсно-интеллектуальных возможностей. И второй – прибегнуть к аутсорсин-

гу управления проектами. Аутсорсинг в управлении проектами – это передача 
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непрофильных функций по управлению проектами компании третьему лицу, 

специализирующемуся в области проектного управления. Компания-аутсорсер 

обеспечивает высокое качество управления проектами благодаря наличию вы-

сокопрофессионального и опытного персонала, применению методологии 

управления проектами, внутренней системы качества управления проектами 

В заключение ответим на следующий вопрос: как оценить, нужен ли ком-

пании аутсорсинг управления проектами? Известно, что основные аргументы, 

как правило, всегда являются экономическими, то есть в конечном итоге орга-

низация должна либо сократить расходы, либо увеличить доходы.  

Таким образом, в случае провала или серьёзных отклонений при реализа-

ции стратегически важных проектов дополнительные затраты могут много-

кратно превысить расходы на аутсорсинг, поэтому компания должна решить, 

готова ли она рисковать. 

М.К. Сухонос, А.Ю. Старостина  

Формирование ментального пространства в программах развития 

коммунальных предприятий 

 

В современных условиях коммунальные предприятия Украины вынуж-

дены предпринимать экстренные шаги по стабилизации их положения в ры-

ночной среде, в том числе за счет изменения действующей системы управле-

ния. 

Комплексность действий по повышению эффективности функциониро-

вания и управления предприятиями коммунальной сферы обуславливает 

необходимость формирования программ развития, базирующихся на методо-

логии Р2М. Согласно которой все программы подразделяются на два класса: 

операционные и программы создания или преобразования. Программы раз-

вития коммунальных предприятий (ПР КП) относятся ко второму типу про-

грамм, так как для их разработки и реализации формируются качественно 

новые совокупности проектов ранее не использующиеся на данном предпри-

ятии, носящие инновационный и трансформационный характер. 

Управление ПР КП: включает управление интеграцией программы, 

управление ментальным пространством. Управление интеграцией заключает-

ся в: определении миссии программы, управлении архитектурой, управлении 

стратегией и управлении оценкой программы.  

В Р2М под ментальным пространством программы (Program's Ba) пони-

мают интеллектуальное пространство, предназначенное для формирования 

общего представления о программе в целом и дальнейшего его внедрения в 

команды управления проектами, задействованными в рамках данной про-

граммы. В ментальном пространстве члены команд проектов в результате об-

суждения определяют общие задачи, цели, сферы общих интересов, а также 

структуру и объем необходимых ресурсов для достижения максимальных 

ценностей программы. 
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Управление ментальным пространство программы реализовывается по 

двум направлениям: управленческая деятельность в рамках пространства и 

формирование пространства.  

В процессе формирования ментального пространства ПР КП необходи-

мо базироваться на трех основных платформах: 

 платформа человеческих ресурсов; 

 информационная платформа;  

 культурная платформа. 

Основой ментального пространства является интеллектуальный потен-

циал, который интегрируется на базе платформы человеческих ресурсов. Для 

обеспечения ПР КП необходимо большое число компетентных специалистов 

различного направления, обладающих аналитическими способностями, это 

связано с многообразием направлений развития, а также с новизной самой 

программы. Одним из условий формирования плодотворной совокупности 

участников пространства является получение синергетического эффекта от 

их совместных действий. Таким образом, возникает потребность в культур-

ной платформе, в рамках которой будет создано виртуальное пространство с 

базой комфортных условий для сотрудничества всех участников простран-

ства. В первую очередь деятельность культурной платформы направлена на 

снижение влияния гендерных, социальных, профессиональных, возрастных и 

прочих факторов на качество результата сотрудничества, и на общую систе-

му ценностей всех участников пространства. В тоже время для повышения 

качества принятия управленческих решений необходимо формирование спе-

цифического информационного поля (базы данных), благодаря которому, 

предоставляется возможным обмен информацией в том временном периоде, 

доступе, объеме, и качестве который необходим как каждому отдельному 

участнику пространства, так и их совокупности. При формировании данной 

платформы необходимо учитывать современные тенденции развития средств 

связи, а также уделять значительное внимание защите конфиденциальной 

информации от незаконного распространения и использования. 

Благодаря корректно сформированному ментальному пространству про-

граммы развития раскрывается потенциал всех участников программы, про-

исходит аккумуляция и концентрация компетенций, стимулирование креа-

тивности, получение синергетического эффекта. Также отмечается позитив-

ная трансформация действующих схем коммуникаций, снижение негативно-

го влияния внешних изменений на программу в целом. Таким образом, зна-

чительно улучшается процесс управления программами развития, и как след-

ствие повышается эффективность деятельности коммунального предприятия. 
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М.К. Сухонос, А.Г. Райгородецкая  

Решение экологических задач региона с применением методоло-

гии Рrojectmanagement 

 

Экологическое состояние Харьковской области характеризуется как ста-

бильно напряженное, хотя спад производства частично сдерживает нараста-

ние негативных процессов деградации окружающей среды. 

По масштабам загрязнение окружающей природной среды Харьков за-

нимает 15 - 17-е места в Украине, так как регион имеет промышленный ком-

плекс, который остается одним из крупнейших в Украине, особенно в таких 

отраслях как машиностроение и фармация. Экологическое состояние Харь-

ковской области осложняется нерешенными проблемами в обращении с 

твердыми бытовыми отходами (ТБО): централизованными услугами по сбору 

и вывозу ТБО охвачено 65 - 95% населения, проживающего в городах об-

ластного подчинения, и 40 - 70% населения районных центров. Централизо-

ванный сбор и вывоз ТБО в сельской местности практически не осуществля-

ется (охват населения услугами по сбору и вывозу ТБО - 10 - 25%). 

К экологическим задачам региона относятся:  

 формирование экологических программ развития с учетом сложив-
шихся приоритетов (первая очередь приоритетности - уменьшение количе-

ства имеющихся отходов I - III классов опасности; вторая очередь - снижение 

выбросов вредных веществ в воздух; третья очередь - снижение доли загряз-

ненных сточных вод в общем водоотведении); 

 управление экологическими программами; 

 развитие и управление природоохранными мероприятиями и проекта-
ми; 

 привлечение инвестиций в развитие природоохранной сферы; 
Решение экологических задач является одной из трех основных состав-

ляющих стратегии устойчивого развития региона, в которой определены па-

раметры экологического развития и их критические значения. Необходимым 

инструментарием для решения существующих проблем и сформированных 

задач обладает рroject management, так как рассматривает возможности 

управления развитием и обеспечивает баланс ограничений – времени, стои-

мости и качества. 

В стратегии развития Харьковского региона выделены три компонента 

устойчивого экологического развития: отходы, воздух и вода. Исходя из это-

го, целесообразно формировать стратегию экологической программы региона 

по этим трем направлениям и разработать систему критериев для мониторин-

га и контроля природоохранных проектов.  

Согласно PMBOK Project management определяет 9 процессов по обла-

стям управления, это дает возможность управлять выделенными областями 

как отдельными проектами, что позволяет интегрировать механизмы управ-

ления в программы экологического развития и отдельные природоохранные 

проекты. 
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В соответствии с ДСТУ ISO 14001:2006 «Системы экологического 

управления»: организация должна разработать, внедрить и поддерживать ме-

тодики регулярного мониторинга и измерения основных параметров работ, 

которые могут иметь значительное влияние на окружающую среду. К мето-

дам мониторинга и анализа основных показателей для экологической сферы 

можно отнести управление рисками и управление качеством. Идентифика-

ция, анализ, планирование реагирования и оценка рисков для проектов в эко-

логической сфере – важнейшие компоненты при решении о целесообразно-

сти их внедрения. Качественный и количественный анализ, математические 

методы и методы математической статистики, используемые в методологии 

рroject management, позволяют отслеживать изменения показателей, выявлять 

причины и определять стратегию реагирования на отклонения. 

Управление качеством, как процессаудита качества и беспрерывного 

улучшения целей – инструмент для управления программой развития с уче-

том ограничений (экологических, экономических и социальных). Примене-

ние международных и национальных стандартов, законодательных актов, ко-

торые регламентируют качество управления и качество конечных продуктов 

или услуг, снижает возможные риски и дает возможность управлять измене-

ниями в экологической сфере при существующих ограничениях – критиче-

ских значениях параметров загрязнения. 

Привлечение инвестиций в природоохранную сферу возможно с помо-

щью устранения высоких рисков проектов, существования государственных 

и региональных гарантий, увеличения рентабельности проектов за счет по-

вышения качества управления и конечных продуктов, то есть с применением 

методологических принципов рroject management. 

 Таким образам интеграция методологии рroject management в систему 

управления экологией региона позволит сформировать программу экологи-

ческого развития, учитывая возможные ограничения, управлять природо-

охранными проектами (качеством природоохранных проектов и возможными 

рисками) и привлекать инвестиции в экологическое развитие региона. 

М.К. Сухонос, О.І. Угоднікова 

Переваги та недоліки застосування методу дерева рішень для 

управління ризиками інноваційних проектів у системі житлово-

комунального господарства 

 

На сьогодні актуальною є проблема подальшого реформування систе-

ми житлово-комунального господарства (ЖКГ), яка перебуває у кризовому 

стані. Якість та собівартість надання комунальними підприємствами публіч-

них послуг не відповідає вимогам ринку та потребам суспільства. Активне 

впровадження й реалізація інноваційних проектів на комунальних підприєм-

ствах допоможе галузі вийти із кризи та провести її модернізацію. Важливим 

процесом при реалізації інноваційних проектів в умовах національної еконо-

міки, є забезпечення ефективного управління ризиками, адже інноваційність 

супроводжується великою кількістю невизначеностей та загроз, які можуть 
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негативно впливати на хід проекту. Тож, необхідно визначити основні мето-

ди аналізу ризиків при плануванні управління проектом та його подальшому 

виконанні, а також забезпечити адаптацію цих методик до особливостей сис-

теми ЖКГ країни. 

Дослідженням ризиків займалися багато вітчизняних та зарубіжних 

науковців, зокрема І.І.Мазур [1], Д.А. Штефанич [2], Клиффорд Ф.Грэй та 

Эрик У. Ларсон [3], Д. Мілошевич [4], Н.Д.Панкратова [5], К.І. Редченко [6].  

Одним із основних методів управління ризиками є метод побудови 

дерева рішень. Дерево рішень — це графічний інструмент для аналізу проек-

тних ситуацій, що знаходяться під дією факторів ризику. Цей метод можна 

використовувати для прийняття будь-яких рішень в умовах ризику. Проте, 

досвід проектного менеджменту показує, що дерево рішень є скоріше ін-

струментом для роботи з повсякденними рішеннями, що потребують мобіль-

ного реагування. Процес аналізу дерева рішень можна представити у вигляді 

наступної схеми - рис.1. 

Аналіз дерева рушень складається з двох концептуально різних час-

тин: побудова моделі, оцінка ймовірностей та віддач, а також оцінка альтер-

натив та вибір стратегії. Процес оцінки альтернатив і вибору стратегії скла-

дається з двох кроків: 

1. Відход чи зворотна згортка – рух заправо наліво за гілками дерева рі-

шень, у холі чого визначається значення кожного вузла, як сума віддач (вихі-

дних значень) кожної гілки, помножена на відповідні ймовірності.  

2. Найкраща альтернатива – це альтернатива з найменшим (найбільшим) 

очікуваним значенням у залежності від характеристики параметру: напри-

клад, якщо розглядати параметр строки – краща альтернатива та, що матиме 

найменше значення, якщо розглядати параметр чистого дисконтованого до-

ходу – та, що матиме найбільше очікуване значення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема реалізації методу Дерева рішень 

Метод дерева рішень має власні переваги та недоліки. Розглянемо їх 

у аспекті використання методу для управління ризиками інноваційних проек-

тів – таблиця 1. 

Таблиця 1. Переваги та недоліки використання методу дерева рішень 

при управління ризиками інноваційних проектів на підприємствах ЖКГ 
Переваги 

Дерево рішень проводить зведення усіх можливих альтернатив до єдиного показника, тобто 

визначає ступінь підтримки цілей проекту 

Наглядність методу 

Виходи: 

Вибір рішення із 

альтернативних ва-

ріантів 

Методи: 

Планування ризику; 

Побудова моделі; 

Оцінка ймовірності мож-

ливих результатів; 

Визначення віддачі мож-

ливих результатів; 

Оцінка альтернатив і ви-

бір дерева рішень. 

Вхідна інформація: 

План управління ризи-

ками; 

План реагування на ри-

зики; 

Активи організаційно-

го процесу. 
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Зручність методу для проведення аналізу невеликої кількості альтернатив (можливість засто-

сування програмного забезпечення Excel) 

Метод доцільний у ситуаціях, коли рішення, що приймаються в кожен момент часу, сильно 

залежать від рішень, прийнятих раніше, і визначають сценарії подальшого розвитку подій. 

Оскільки управління ризиками є інтерактивним процесом, то метод дерева рішень стане уні-

версальним на будь-якому етапі реалізації проекту. 

Недоліки 

Для аналізу використовується суб’єктивна інформація, адже відсутня достатня кількість емпі-

ричних даних 

Метод важко використовувати для проектів з великою кількістю альтернатив, адже це потре-

бує багато часу та застосування програмного забезпечення 

Складність адаптації методу до ситуація, яка складається, тобто необхідність проведення по-

переднього аналізу причин 

Для ефективного застосування методу проект повинен мати певне число варіантів розвитку, 

що дуже складно прогнозувати для інноваційного проекту. 

А.Ю. Татарчук, С.А. Шкут 

Совместное использование методологий P2M и Agile для реализа-

ции рекламных проектов 

 

В докладе исследовалась эффективность совместного использования ме-

тодологий P2M и Agile в проектах не связанных с программированием. Agile 

– гибкая методология разработки программных продуктов, рассматривалась 

как инструмент управления процессами схожими с программированием, где 

важно быстро реагировать на изменения и вносить поправки в процессе ра-

боты. Исследование проводилось на примере реализации рекламного проек-

та, в котором создается ценность продукта с помощью P2M, а процессы раз-

работки самого продукта с помощью Scurm который является частью Agile. 

P2M берет на себя создание ценности проекта. Как один из пунктов мы 

выделяем работу P2M в маркетинговом анализе в пред проектной фазе и 

управление компании основываясь на P2M что позволяет использовать инно-

вационный подход к реализации проектов. Scurm — это набор принципов, на 

которых строится процесс разработки, позволяющий в жёстко фиксирован-

ные небольшие промежутки времени (спринты от 2 до 4 недель) предостав-

лять заказчику продукт проекта с реализованными ценностями, для которых 

определён наибольший приоритет. Возможности продукта к реализации в 

очередном спринте определяются в начале спринта на этапе планирования и 

не могут изменяться на всём его протяжении. При этом строго-

фиксированная небольшая длительность спринта придаёт процессу разработ-

ки предсказуемость и гибкость. 

 
Рис.1. Сравнительная характеристика P2M и Scurm 
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Во время создания продукта P2M возможно будет изменять ценность 

продукта, а поскольку Scurm гибкая система это позволит легко изменять 

продукт под новые ценности. 

 
Рис.2. Цикл создания продукта 

 

П.А. Тесленко 

Системная толерантность проектной среды  

 

Предложенный принцип холистичекого изучения проекта как управляе-

мой организационно-технической системы (УОТС) на VI конференции по 

управлению проектами в г. Николаеве (2010, НУК)1 получил своё даль-

нейшее развитие в и на II конференции по управление проектами в 2011 г. в 

смт. Славское (НТУ "ХПИ").  

Примем к сведению, что внешняя среда (СЭС) может воздействовать на 

параметры УОТС следующим образом: негативно, т.е. оказывать сопротив-

ление развитию проекта, позитивно, т.е. способствовать развитию проекта, и 

безразлично, т.е. не оказывать на параметры УОТС никакого воздействия. 

Рассмотрим области знаний проектного управления как набор управля-

ющих факторов. Тогда сопротивление среды для конкретного проекта будет 

определяться уровнем доступности УФ. Чем выше уровень доступности 

УФП, тем более среда будет способствовать исполнению проекта.  

Примем, что изменение величины доступности управляющего фактора 

проекта (УФП), находящегося в сфере потребления СЭС, происходит только 

в результате производства данного фактора и его естественного или искус-

ственного износа, убыли, деградации — любых процессов, в результате ко-

торых доступность УФ для конкретного проекта снижается. 

Отметим, что любой УФП независимо от текущего времени ЖЦП, с 

точки зрения системно-территориальной привязки может быть разделен на 

часть УФП находящийся, произведенной, принадлежащей ОТС (внутри про-

екта), и на часть УФП — вне ОТС, но присутствующей в СЭС. 

Сопротивление, которое оказывает среда при использовании данного 

фактора в проекте может быть найдена с использованием закона Ферхульста-

Пирла по аналогии с 4. 

Ввод новых 
изменений в 
создаваемый 
продукт с 
помощью 

Scurm 

Продукт со 
свойствами, 
которые 
наддали 

ценности по 
P2M 

Новые 
ценности 

который P2M 
придает 
продукту 

Коррекция 
ценностей 
продукта в 
связи с 

желаниями 
заказчика 

Создания 
продукта с 
новыми 

ценностями 

Презентация 
элемента 

нового продукт 
заказчику 
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Введем новое понятие — проводимости или толерантности среды для 

конкретного фактора, которое обратно сопротивлению 
1

1 3 1 1 2 2 1 3 3

21 1 1 2 3

3

( )
1

( ) ( ) ( ) ( ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

( )

V t

V t V t V t V t V t V t V t V t V t
Y t

V tV t V t V t V t V t

V t


   

    




 
1

13

2 2

3

( )
1

1( )
( ) ,

( ) 1
1

( )

V t

aV t
Y t

V t a

V t




 




 

где V1(t) — емкость УФ, необходимую для реализации проекта; V2(t) — вели-

чина доступности УФ для конкретного проекта; V3(t) — величина недоступ-

ности УФ для конкретного проекта; а1 – индекс сопротивляемости; а2 – ин-

декс толерантности. 

Толера нтность в переводе с латинского (tolerare) означает терпеть, пере-

носить. Понятие толерантности используют в различных областях знаний: в 

социологии и психологии, в иммунологии, экологии, фармакологии, матема-

тике и инженерии.  

Если V3 =0, т.е. недоступность отсутствует, весь существующий в обще-

стве фактор доступен к использованию в проекте, то проводимость равна 1, 

Y=1.  

Управленческая проводимость (содействие, приемлемость, толерант-

ность)— способность среды проводить перемещать управляющие факторы 

проекта из СЭС в ОТС под воздействием управляющего воздействия. Это 

также физическая величина, характеризующая эту способность. Толерант-

ность среды сопряжена понятию "сопротивление среды УФП". 

Удельной проводимостью среды назовем меру способности этой среды 

перемещать УФП под влиянием управляющего воздействия. 

В 5 показано допустимость и пределы возможности переноса доказа-

тельств, методов и средств из области электродинамики, в частности закон 

Ома, в предметную область управления проектами. Мы воспользуемся таким 

же подходом и определим, что удельная толерантность среды есть коэффи-

циент пропорциональности между плотностью потока управляющего воздей-

ствия и величиной напряжения движущих сил. 

Дальнейший анализ требует определения свойств среды проекта. Речь 

идет о сплошности и однородности среды, ее изотропности, упругости, мало-

сти деформаций, о справедливости закона Гука, принципе независимости 

действия сил, гипотезе Бернулли о плоских сечениях и принципе Сен-

Венана. 

Отметим, что в общем случае, среда проекта является неоднородной и 

удельная толерантность зависит от координат. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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П.А. Тесленко, В.Д. Гогунский  

Эволюционное управление проектами на основе системного моде-

лирования 

 

Изучение проектной деятельности должно базироваться строго на при-

менение системного подхода в описании проекта, и эволюционного модели-

рования для выявления закономерностей его развития в будущем. Для пред-

ставления УОТС как холистической самоорганизующейся системы 1 необ-

ходимо найти систему нелинейных дифференциальных уравнений описыва-

ющих изменение состояния системы во времени под действием внешней сре-

ды.  

Систему нелинейных дифференциальных уравнений сформируем на ос-

нове модели "Сопротивление – движущие силы проекта" 2 и на основе за-

кона Ферхульста-Пирла, трактовка которого в модели развития производств 

в конкурентной среде дана в 3. Следует отметить, что сопротивление в 3 

дано через соотношение потенциала проектного окружения к его части, ко-

торая уже использована. Отсюда, следует, что чем большая часть потенциала 

использована, тем выше сопротивление, которое оказывает среда данному 

проекту. Однако для проекта существуют управляющие факторы, которые не 

расходуются во время развития проекта. Это знания, информация, коммуни-

кации и т.п. Поэтому, сопротивление в 3 есть лишь частный случай более 

общей закономерности, которую необходимо сформулировать следующим 

образом. 

Сопротивление, которое оказывает среда развитию проекта, определяет-

ся изменением доступности управляющего фактора для конкретного проекта. 

Под управляющими факторами проекта (УФП) будем понимать: 9 обла-

стей знаний согласно РМВоК + знания, ценности и т.п.). Рассмотрим следу-

ющие градации управляющих факторов проекта. 1. Наличие или присутствие 

соответствующего фактора в пределах социально-экономической системы 

(СЭС). 2. Потребность УФ (количественная и качественная) для выполнения 

проекта. 3. Доступность УФ для проекта. На рис. 1. дана ситуация, когда 

наличие УФП в СЭС заведомо больше чем его потребность при реализации 

проекта. 

 Рис. 1. 

Отсюда следует, что V1(t) = V2(t)+ V3(t). Ес-

ли УФП не присутствует в СЭС, то испол-

нение проекта невозможно. Тогда разраба-

тывается дополнительный проект создается 

для требуемого УФ, который включается в 

первоначальный проект. Следует обратить 

внимание на необходимость разделения 

процессов взаимодействия УОТС 

и СЭС на процессы приводящих к изменению наличия УФП и на процессы, 

приводящие к изменению доступности УФ для проекта. То есть среда накла-
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дывает ограничения на использование УФ в конкретном проекте, которые 

можно назвать сопротивлением среды. Это означает, что даже при значи-

тельном количестве доступность УФП может быть ограничена, за счет со-

противления среды. Под доступностью УФ в проекте будем понимать воз-

можность его использования. С учетом вышесказанного доступность УФП 

несет в себе вероятностную и реактивную составляющие. 

Сопротивление R(t), которое оказывает среда на управляемые нами со-

ставляющие i-го фактора для проекта (рис. 1) может быть найдено по форму-

ле: 

1

1 3
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  Чем больше доступность значит тем меньше недо-

ступность. 1. V3(t)= V1(t) — недоступен весь объем фактора, сопротивление 

равно бесконечности. 2. V3(t)=0 — весь объем фактора доступен, сопротив-

ление равно 1. Подставив сопротивление среды в модель "сопротивление – 

движущие силы проекта", получим модель изменения доступности dd(t) 

УФП с течением времени с учетом сопротивления среды: 
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Чем ниже уровень доступности УФП, тем выше сопротивление среды. 

Н.Ю. Тесля 

Вимоги до системи управління ресурсами портфелів проектів та 

доцільність її створення 

 

Реалізація матричної інформаційної технології управління ресурсами 

проектів у вигляді PRP системи дозволяє говорити про створення нового кла-

су систем управління проектами і підприємствами. Систем, які одночасно 

вирішують задачі інформаційного забезпечення функціональних і проектно-

орієнтованих служб управління операційною і проектною діяльністю підпри-

ємства. Саме в створенні таких систем бачиться перспектива розвитку інфо-

рмаційних технологій проектного менеджменту найближчим часом. 

На сьогоднішній день існує багато публікацій по дослідженню питань 

створення інформаційних систем управління проектами та портфелями прое-

ктів та управління ресурсами компаній (ERP). В цих публікаціях описуються 

основні принципи розробки вищевказаних інформаційних систем та доціль-

ність їх впровадження на підприємстві. Але, при цьому, майже відсутні дос-

лідження систем портфельного управління ресурсами в проектно-
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орієнтованих компаніях (PRP). Зазвичай, функція управління ресурсами в 

проектах та портфелях проектів використовується як допоміжна і вона є мало 

функціональною, на противагу ERP системам, в яких основна увага приділе-

на управлінню ресурсами, але відсутня або слаборозвинута функція управ-

ління проектами. 

PRP система призначена для збору, зберігання, обробки і використання 

інформації з ПП Прімавера, чи іншої інструментальної системи управління 

проектами, для вирішення задач бюджетування і управління матеріально-

технічними та трудовими ресурсами, а також часом в проектах на різних рів-

нях функціонально- і проектно-орієнтованої діяльності виробничих компа-

ній. Застосовується, в першу чергу, для вирішення функціональних задач в 

проектно-орієнтованій діяльності сучасних виробничих підприємств. Розгля-

немо організацію PRP системи, яка базується на використанні інформаційно-

го ресурсу ПП Прімавера. 

Для створення PRPсистеми, перш за все, необхідно визначити її цілі та 

функції. 

 
Рис. 1 Дерево цілей ство-

рення PRPсистеми 

 
Рис. 2 Дерево функцій 

PRPсистеми 

Вимоги до системи визначає керівництво компанії для якої створюється 

система, а також працівники функціональних підрозділів. До них відносить-

ся: 

1. Можливість використання необхідної інформації із ПП Прімавера (на-

зва і код проекту, назва і код організації, назви і коди WBS, робіт проекту і 

т.п.). 

2. Автоматичне встановлення отримувача коштів. 
3. Можливість введення деяких параметрів, таких як кількість ресурсу, 

яка буде знята з дати -, і записана на дату, сума коштів бюджету ресурсу, яка 

буде знята з дати, і записана на дату і т.п. 

4. Можливість введення такої інформації як: запланована дата поставки 

даного ресурсу в момент формування бюджету і цільового плану, запланова-

Підвищення 
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діяльності 
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Збільшити якість та 
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на дата поставки даного ресурсу в поточний момент часу; кількість ресурсу, 

яка запланована на роботу в ПП Прімавера в момент формування цільового 

плану; кількість ресурсу, яка фактично використана в роботі і т.п. 

5. Формування бюджету 

6. Формування звітів 

Створена система надає ряд переваг для підприємства. По-перше, змен-

шуються витрати підприємства на 10% за рахунок раціонального розподі-

лення і чіткого планування ресурсів. По-друге, збільшення якості та швидко-

сті прийняття управлінських рішень. По-третє,зменшення кількості помилок 

під час управління ресурсами. Також, збільшення швидкості обміну інфор-

мацією по ресурсам проектів між відділами компанії. 

Ю.М. Тесля  

Використання інструментів теорії несилової взаємодії для побудо-

ви комфортного середовища приватно-державного партнерства 

 

Проінформований – значить, озброєний! Інформаційне суспільство - су-

спільство, розвиток якого визначається інтенсивністю, якістю і ефективністю 

використання інформації. Інформація змінює відношення до дійсності. Змі-

нює інтроформаційне наповнення контрагентів несилової взаємодії. Обмін 

інформацією відбувається в процесі несилової взаємодії членів суспільства. 

Яка спрямована або на розвиток, або на самознищення самого суспільства. 

Умови для якого в Україні поки що не створені. Для того, щоб Україна роз-

вивалась, в першу чергу, необхідно створити комфортне середовище знань 

(інформації). Що неможливо реалізувати без продуктивного партнерства 

влади і бізнесу. Розглянемо деякі закономірності несилової взаємодії в інфо-

рмаційному суспільстві для того, щоб бути озброєними і вміти ефективно за-

стосовувати сучасні теоретичні побудови [1-2] в практичній площині, успіш-

но реалізуючи різноманітні проекти і тим самим створювати потенціал роз-

витку України. 

Несилові дії влади. Відношення до влади формується шляхом спосте-

реження за висловлюваннями представників влади, за діями, які вони вико-

нують, за тим, як впливають їхні рішення на суспільство в цілому, і бізнес, 

зокрема. Уявімо, що всі дії і висловлювання влади подобаються лише одній 

частині суспільства (відповідно іншим частинам суспільства не подобають-

ся). Тоді влада буде однаковою з цією частиною суспільства. Наприклад, з 

самою бідною частиною суспільства. А відносно іншої частини (наприклад, 

представників бізнесу) вона все більше ставатиме антагоністичною. Або на-

впаки. Щоб зберегти злагоду в суспільстві, відкинути можливість створення 

антагонізму, висловлювання і дії влади повинні влаштовувати (бути позити-

вно сприйняті) різними частинами суспільства. Таким чином влада не повин-

на відповідати відношенню до дійсності лише однієї частини суспільства. 

Політика – це мистецтво можливого, мистецтво «влаштовувати» різні части-

ни суспільства. Тому, реалізуючи розумні (компромісні) рішення (несилові 
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дії на суспільство), влада повинна забезпечувати демократичний (розумний) 

розвиток суспільства. 

Несилові дії на владу. Влада – це вершина піраміди, на яку впливає дуже 

багато з того, що відбувається в державі (і дещо з того, що відбувається в сві-

ті). Впливів на представників влади незмірно більше, ніж на звичайних лю-

дей. І саме ці впливи визначають їх поведінку, їх рішення.  

В бізнесі всі процеси бачаться по іншому, ніж при владі. Відсутня знач-

на кількість несилових дій. Які характерні владі. І представникам бізнесу 

здається – якби ми були при владі, то все робили б по іншому. Зменшили б 

податковий тягар! Застосовували б тільки ринкові механізмами управління 

економікою! Але при цьому не враховується колосальна кількість впливів 

(чого тільки варте сусідство з могутнім другом - з Росією і ціну на енергоре-

сурси). З одного боку потрібно виконувати обіцянки. З іншого – це неможли-

во зробити без того, щоб не нанести шкоду чи то собі, чи якійсь частині сус-

пільства, чи всій країні в цілому. І саме головне собі. Як би представники 

влади не хвалилися, що вони думають про народ, про економіку, про бізнес 

це все не так. З теорії несилової взаємодії випливає, що внутрішня формація 

(інтроформація) є єдиним джерелом дій кожної особи. І вона проявляє власні 

інтереси чи то представника влади, чи представника бізнесу, чи будь якого 

іншого члена суспільства.  

Інтереси. Інтереси держави проявляються через інтереси людей, які нею 

керують. І в тій мірі відповідають інтересам суспільства, в якій мірі ці керів-

ники відносяться до тих чи інших частин суспільства. Вплив політиків на 

стан суспільства колосальний. Кожне висловлювання, дія призводить до змін 

у відношенні представників різних частин суспільства один до одного. Для 

політиків повинне бути табу на висловлювання відносно оцінки законності, 

чи не законності тих чи інших дій. Якщо державні діячі замість того, щоб ро-

звивати економіку відбирають бізнес у інших – розвитку не буде. Відберемо 

все – і зупинимось. Та ще й суспільство (або його частина, що представляє 

владу) буде налаштована на експропріацію. А експропріацію експропріаторів 

ми вже проходили. Найбільший ворог суспільства - це політик, який вказує 

на ворога.  

Тому для створення комфортного середовища приватно-державного 

патнерства необхідно що інтереси різних верств суспільства в основному 

співпадали. Щоб співпадало їх відношення до дійсності. Це дуже добре про-

являється в «ідеологічно міцних країнах». Де національні інтереси ро-

зуміються всіма верствами населення, де національна ідея в значній мірі 

визначає інтереси суспільства. І цього нам дуже не вистачає!? 

Взаємодія у владі. Зміна влади є не тільки індикатором демократичності 

суспільства, але ще й очищення від “прилипал”, від баласту. Тому нова влада 

апріорі краща за стару. І це нормально, і добре. Ненормальним є лише те, що 

кожна нова влада не розуміє того, що по суті вона складається з таких самих 

людей, як і стара. Згадайте, що відбувалося кожний раз після зміни лідера 

країни. Ми дізнавались, що попередня влада - злочинна, бездарна і т.п. І ті, 
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хто це проголошував, через деякий час в “устах” інших політиків ставали 

злочинцями, бездарами і.т.д. Пора з цим покінчити. І зрозуміти, що всі люди 

для влади повинні бути однакові. І соратники. І опозиція. І представники різ-

них сфер бізнесу. І ті, кого вони змінили. Питання не в помилках, що допу-

стили ці люди. Помиляються, знову таки, всі. А в тому, що гарного вони 

зробили для суспільства. І тоді є надія що взаємодії між бізнесом і владою 

будуть не просто несиловими, а вони будуть комфортними для обох сторін.  

Пошук ворога. Пошук ворога - найкращий спосіб виправдати свої по-

милки. Кожен хто народився і виховувався при соціалізмі пам’ятає, що образ 

ворога був постійним супутником нашого життя. Наше суспільство – це сус-

пільство, яке орієнтоване на існування ворогу. На жаль, це ми спостерігаємо і 

сьогодні. Пошук ворога. Ось лейтмотив діяльності значної частини суспіль-

ства, і відповідно частини влади. Якщо при існуючому, майже антагоністич-

ному, розшаруванні суспільства політики будуть шукати ворога, то цим ще 

більше будуть розшаровувати наше суспільство. Потрібно зупинитись і зро-

зуміти. В Україні немає ворожих таборів. Немає ворогів. Ми всі потрібні 

один одному. Ми – це різна інтроформація, різне відношення до дійсності. І в 

процесі взаємодії або «вирівнюється» інтроформація у представників влади, 

бізнесу, суспільства (створюється комфортне середовище розвитку). Або ж 

вона стає все більш різною. І тоді збільшується антагонізм в суспільстві. То-

му не можна отримувати позитивних почуттів і емоцій від того, що комусь 

недобре. Воюючи самі з собою, ми не вирішимо жодної проблеми. Майбутнє 

людства – за несиловими взаємодіями. В цьому шлях до Миру в суспільстві. 

В.О. Тищенко  

Модель управління психо-фізіологічним станом кваліфікованих 

Гандболісток в цільовій програмі їх підготовки  

 

Ефективна підготовка професійних та збірних команд України із жіно-

чого гандболу потребують застосування проектного підходу до управління 

процесами спортивного тренування і змагальної діяльності кваліфікованих 

гандболісток, інтеграції спортивно-професійних знань в програмах їх підго-

товки. Метою даного дослідження є розроблення моделі управління психофі-

зіологічним станом кваліфікованих гандболісток у цільовій програмі їх про-

фесійної підготовки, як одного із важливих чинників для досягнення голов-

ної її місії – необхідного командного результату.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

- провести аналіз отримуваної гандболістками інформації: техніко-

тактичного, психологічного і інших характерів; 

- порівняти характер інформації та її співвідношення із завданнями, які 
поставлені перед спортсменками на кожну ігрову ситуацію та у грі в цілому;  

- розробити модель управління психофізіологічним станом кваліфіко-
ваних гандболісток у цільовій програмі їх професійної підготовки. 

Сучасні спортивні ігри із жіночого гандболу стали набагато динамічні-

шими і вимагають від усіх гравців граничної точності у виконанні техніко-
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тактичних прийомів. Високий темп ігрової діяльності в умовах безпосеред-

нього зіткнення із суперником в боротьбі за м’яч, швидка зміна ігрових ситу-

ацій, висока емоційність, суттєвий дефіцит часу на прийняття рішення - все 

це висуває надвисокі вимоги до рухової, функціональної і психічної роботи 

гандболісток. У цьому особливу увагу необхідно звернути на процеси прий-

мання і обробки інформації, та, на основі цього, прийняття єдино правильно-

го рішення у кожному ігровому випадку. Як би спритно і швидко гандболіст-

ка не діяла на майданчику, якою б не була фізично досконалою, яку б філіг-

ранну техніку не демонструвала, неадекватна оцінка нею миттєвої ігрової си-

туації стане причиною прийняття невірного рішення, яке зведе нанівець всі її 

переваги і може призвести до поразки всієї команди у цьому епізоді гри чи у 

матчі.  

Для вирішення гандболісткою кожного ігрового завдання інформація 

повинна бути нею блискавично опрацьована у співвідношенні до загального 

тактичного плану, який розроблено в тренувальному процесі, та оцінена крізь 

призму власного досвіду, який накопичено під час попередніх змагань. Акти-

вний аналіз і обробка вхідної оперативної інформації є одним із найважливі-

ших завдань тактичної підготовки до змагальної діяльності кваліфікованих 

гандболісток (рис.1). Кваліфікована гандболістка у грі приймає активні і не-

гайні рішення, які побудовані на роздумі-аналізі власного психічного і фізи-

чного стану для вибору найефективнішого кроку у відповідь на нею ж перед-

бачувані дії суперниць або партнерів. Тобто, спрогнозувавши дії суперниць і 

на підставі уявлення про їх можливі реакції, вона складає власний техніко-

тактичний план.  

При цьому вона повинна відтворити у своїй свідомості не тільки так-

тичний план власних дій, але і адекватно відображати дії суперниць і партне-

рок, вміти оцінювати їх фізичні і тактико-технічні можливості: кондицію, стан 

підготовленості, індивідуальні особливості, технічну майстерність і тактичне 

мислення. Кінцевий результат командної гри за умови доброї фізичної і такти-

ко-технічної підготовленості цілком залежить від надійності сприйняття і 

швидкості обробки інформації, адекватності її сприйняття і відображення, 

тривалості прийняття і доцільності вибраного рішення, своєчасності його вті-

лення за рахунок цілеспрямованих активних дій.  

Моделювання психофізіологічного стану кваліфікованих гандболіс-

ток є процесом побудови модельних характеристик спортсменок за основними 

параметрами їх рухової діяльності на основі цілеспрямованого управління цим 

процесом одночасно з урахуванням запланованого прогресу на тренувальний 

період (рис. 2). 
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Рис. 1 Модель управління змагальною діяльністю кваліфікованих ганд-

болісток 

 
Рис. 2. Узагальнена модель управління психофізіологічним станом 

кваліфікованих гандболісток. 

Висновки. На основі вивчення і аналізу отриманої інформації розробле-

на модель управління психофізіологічним станом кваліфікованих гандболіс-

ток у цільовій програмі їх професійної підготовки, як одного із важливих 

чинників для досягнення головної її місії – необхідного командного резуль-

тату.  

О.Г. Тімінський 

Впровадження методології організаційного розвитку центрального 

органу виконавчої влади на прикладі реалізаціїпрограми міністерства 

фінансів перезавантаження системи державних фінансів україни на ін-

новаційних засадах» 

 

Передумови застосування методології. Сучасний стан соціально-

економічних систем обумовлюється трьома найважливішими чинниками: 
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- наслідками фінансової кризи і ймовірністю настання нових глобальних 
кризових явищ у різних аспектах функціонування цивілізації (продовольча 

криза, ресурсна криза, криза перенаселення тощо); 

- зростанням глобальної конкуренції між компаніями, міжнародними 
консорціумами, державами, блоками і об’єднаннями держав; 

- недостатністю старих методологій для забезпечення виживання в знач-
но жорсткіших, більш турбулентних і осучаснених умовах соціально-

економічного сьогодення. 

Ці чинники формують необхідність знаходження моделей і методів ор-

ганізаційного розвитку, що б відповідали сучасним викликам і задачам, 

спрямованим на їх подолання. Особливо і зокрема це стосується центральних 

органів виконавчої влади – установ за визначенням і призначенням значно 

повільніших від ринкових і підприємницьких структур. Саме тому актуаль-

ним є формування і апробація нової сучасної методології організаційного ро-

звитку в державних установах. 

Виклики і проблеми. Державні установи, внаслідок зазначеної вище їх 

особливості, вимагають не просто передової методології, вона повинна мати 

ознаки проактивності – тобто передбачати, щоб система організаційного 

управління діяла на упередження, попереджуючи виклики, не допускаючи 

настання ризикових подій і пом’якшуючи наслідки можливих проблем. Од-

нозначно основою такої методології повинно стати проектне і програмне 

управління на базі розвитку одного з сучасних стандартів (Р2М, PMBOK, 

PRINCE2, ICB тощо). 

Опис рішення. У Міністерстві фінансів України поставлене амбіційне 

завдання – стабілізувати систему державних фінансів, зробити її локомоти-

вом економічних реформ, фундаментом сталого розвитку економіки. Для 

цього необхідно було подолати низку кризових явищ у системі і запровадити 

нові механізми розвитку. Вже рік у Міністерстві впроваджується програма 

«Перезавантаження системи державних фінансів України на інноваційних за-

садах». Програма включає цілу низку перспективних проектів розвитку сис-

теми, найбільш пріоритетними з яких є: 

- імплементація Бюджетного і Податкового кодексів України; 
- перехід на трьохрічне бюджетне планування; 
- розробка і впровадження системи «Прозорий бюджет», що забезпечить 

можливість пересічному громадянину через інтернет дізнаватися про обсяги 

бюджетних коштів, що виділяються області, місту, району або населеному 

пункту, і, щонайважливіше, здійснювати моніторинг їх витрачання (плану-

ється розробка відповідної інтерактивної карти України). 

Ці та інші проекти вже дозволили вивести систему державних фінансів з 

кризи. Їх подальше впровадження зміцнить систему, закладе в ній основу для 

постійного успішного розвитку. При реалізації проектів застосовується ком-

бінація методологій проектного управління, зокрема використовуються на-

ступні інструменти: ціннісний підхід, стратегічний менеджмент, оптимізація 
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бізнес-процесів, календарно-сітьове планування і відповідний моніторинг, 

принцип проактивних дій тощо. 

Висновки і перспективи. Цілісна система організаційного управління 

Міністерством фінансів України на принципах проектного менеджменту зна-

ходиться на стадії активного формування. Накопичується база знань щодо 

впровадження методології, а також орієнтовані на розвиток інструменти 

управління операційною діяльністю (зокрема, формується база креативних 

шаблонів функціонування ключових підрозділів Міністерства). Здобувається 

безцінний досвід, який, по завершенні формування системи управління, до-

цільно буде розповсюдити на інші центральні органи виконавчої влади.  

Такий бенчмаркінг зробить організаційні системи державного управлін-

ня мобільнішими, ефективнішими, такими, що постійно відповідатимуть ви-

могам сучасності (адаптивними). Це дозволить спрямувати їх енергію не 

тільки на функціональні дії, а і на більш якісне виконання суспільно важли-

вих функцій забезпечення добробуту громадян. Кінцевою метою розвитку 

організаційних систем державного управління є ефективна і значуща робота 

для усього українського суспільства така, щоб кожен пересічний громадянин 

через діяльність центральних органів виконавчої влади відчув, що держава 

весь час турбується про нього. Не словами, а ділами. І тоді добробут нації 

буде стрімко зростати. Це і буде найважливішим результатом від впрова-

дження методології проектного управління. 

В.О. Тимочко 

Моделювання в програмах інноваційного розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств 

 

Однією з причин низької конкурентної здатності агропромислового 

комплексу України є неефективна й недосконала система менеджменту. Од-

ним із важливих шляхів підвищення конкурентної здатності є переведення 

підприємств АПК на інноваційний шлях розвитку. Однак, на сьогодні прак-

тично не розроблена методологічна база й відсутні дієві механізми управлін-

ня інноваційними процесами на рівні сільськогосподарських підприємств 

(СГП) та регіонів.  

Тому актуальним завданням є розробка моделей управління інно-

ваційною діяльністю у сільськогосподарських підприємствах, які б врахо-

вували регіональні особливості проектного середовища. Одним із важливих 

напрямів інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств є впро-

вадження високопродуктивних технологій виробництва сільськогосподарсь-

кої продукції.  

Впровадження високопродуктивних технологій виробництва сільсь-

когосподарської продукції гальмується відсутністю ресурсної складової у 

підприємств. Особливо це стосується наявності технічних ресурсів, в першу 

чергу сільськогосподарської техніки. Враховуючи високу вартість сільсько-

господарської техніки невеликим сільськогосподарським підприємствам за-

ходу, одноосібно неможливо її купити і обслуговувати. Зважаючи на малі обсяги 
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виробництва недоцільно мати в невеликих підприємствах машинні комплекси, 

які використовуються впродовж короткого періоду часу. Тому для вирішення 

цієї проблеми необхідно у регіонах розвивати кооперативні формами машино 

використання.  

Кооперування як процес об'єднання коштів, матеріально-технічних і 

трудових ресурсів і як форма співпраці на договірній та взаємовигідній основі, 

створює реальну можливість сільгосптоваровиробникам в сучасних умовах за-

безпечити інноваційний розвиток за рахунок ефективного застосування висо-

копродуктивної техніку та новітніх технологій. 

Головна функція менеджменту полягає в створенні та ефективному 

функціонуванні принципово нових, на кооперативних засадах, організаційних 

форм використання сільськогосподарської техніки; оптимізації їх розмірів за 

кількістю машин і чисельністю механізаторів з тим, щоб задані сучасними тех-

нологіями обсяги механізованих робіт по виробництву аграрної продукції ви-

конувались в оптимальні агростроки з мінімальними матеріальними та трудо-

вими ресурсами. 

Для управління такими проектами розроблена методика, яка враховує 

особливості проектного середовища у регіоні.  

В основі даної методики покладено імітаційне моделювання процесів 

виконання механізованих робіт у проектах виробництва сільськогосподарсь-

кої продукції. Модель враховує сукупну дію агрометеорологічних, природно-

рельєфних, агрофонових, технологічних, технічних та організаційних чин-

ників. Роботи у проектах виробництва різних видів сільськогосподарських 

культур характеризуються значним розкидом часу виконання, що суттєво 

впливає на процеси. Тому імітаційне моделювання проектів виконується для 

відповідних характеристик виробничих програм СГП регіону і дає мож-

ливість встановити показники системної ефективності програми проектів 

кожного СГП. 

Імітаційне моделювання здійснюється на підставі бази даних і бази 

знань. База даних охоплює інформацію щодо характеристики виробничих 

умов проектів СГП: характеристики полів, на яких виконуються окремі про-

екти (площа, вид та сорт культури, дата посіву, очікувана врожайність, рель-

єф поля), дані щодо кількості різних типів сільськогосподарської техніки на-

явної у підприємстві, її технічного стану, наявності кваліфікованих механіза-

торів. База знань містить інформацію про вплив агрометеорологічних умов та 

біологічних особливостей росту й розвитку сільськогосподарських культур, 

розподіли тривалості погожих та непогожих проміжків часу впродовж жит-

тєвого циклу проекту, технічні характеристики різних типів сільськогоспо-

дарської техніки та залежність їх продуктивності від виробничих умов про-

ектів. 

За даними імітаційного моделювання реалізації програм в окремих СГП 

регіону обґрунтовується оптимальний план робіт відповідних проектів, на 

підставі якого визначається доцільність залучення додаткової сільськогоспо-

дарської техніки. На підставі отриманих результатів визначається структура 
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технічних засобів, які потрібно сформувати для кооперативної форми ма-

шино використання.  

Критерієм оптимізації є мінімальні сукупні питомі зведені витрати 

коштів на виконання програм СГП регіону, які враховують технологічні вит-

рати, втрати врожаю та затрати на оплату послуг ПТС. 

Е.В. Ткаченко  

Формирование архитектуры программ инновационного развития 

на основе холистического видения 

 

При разработке и внедрении программ инновационного развития все 

чаще стали применять креативные технологии максимизации полученных 

ценностей. При мониторинге выполнения программы, главная забота мене-

джера проектов - получение точных данных об ожидаемом продукте его ре-

зультате и полученной ценности. 

Очевидно, что небольшие изменения в одном из проектов могут приве-

сти к радикальным последствиям в поведении всей программы, это суще-

ственно меняет видение менеджеров проектов. Тот упор на относительную 

предсказуемость и управление, который делался несколько лет назад, проло-

жил путь к пониманию того, что нужны другие способы рассмотрения про-

грамм. На практике поведение даже относительно простых инновационных 

проектов в основном трудно предсказать, а тем более сложных. 

Кроме того, тот способ, по которому менеджеры определяют предска-

зываемые события в проектах, стал абсолютно иным. Вместо того, чтобы пы-

таться разбить программу на ее составные части (проекты) и проанализиро-

вать поведение каждой этой части отдельно, т.е. поступить так, как это дела-

ли раньше, менеджеры должны научиться формированию холистического 

видения программи развития. При этом внимание фокусируется на динамике 

развития всей программы как целостной системы, функционирующей в тур-

булентном окружении. Вместо того, чтобы попытаться объяснить, как до-

стижимые ценности вписываются в части этой системы, делается упор на то, 

как и каким образом ценности формируются в результате взаимодействия 

этих частей в системе в целом. Поэтому методы Ценностного проектирова-

ния (valueengineering) следует рассматривать не как абсолютную истину, а 

как инструменты. Они помогают менеджеру предсказать, что, по всей веро-

ятности, может случиться с продуктом программы, помогая тем самым при-

нимать правильные решения, а также повысить ценность продукта и умень-

шить издержки. 

На основе вышеуказанных методов, а также анализа современного со-

стояния сложившейся архитектурной инфраструктуры, опыта проектирова-

ния данных систем, целесообразно использовать новый метод формирования 

видения «с птичьего полета» и соответственно новые, модернизированные 

принципы управления инновационными проектами.  

На пути исследований в данной области стоят такие задачи: 
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- выявить тенденции формирования и развития архитектуры инноваци-

онных проектов; 

- проанализировать существующие типы и классификации инфраструк-

тур; 

- выявить основные предпосылки модернизации управления; 

- провести классификацию градостроительных, планировочных, функ-

циональных и композиционных решений; 

- выявить направления дальнейшего совершенствования архитектурно-

пространственной среды в процессе социально-экономического, технологи-

ческого и градостроительного развития; 

- разработать теоретическую модель формирования архитектуры про-

грамм. 

А.М. Тригуба, Т.Д. Гуцол, О.В. Зеленський, Д.О. Загородний 

Особливості управління іноваційними проектами аграрного виро-

бництва 

 

Для підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки 

України та запобіганню негативним процесам у сільському господарстві в 

умовах світової фінансової кризи слід впроваджувати відповідні інноваційні 

проекти. Для забезпечення їх реалізованості повинні враховуватися ряд осо-

бливостей, які притаманні аграрному виробництву. Зокрема, існуючі методи і 

моделі управління проектами (програмами), які реалізовуються у різних га-

лузях народного господарства не враховують імовірнісного характеру пове-

дінки проектного середовища, стан якого визначає конфігурацію проектів 

(програм), їх зміст, час та потребу у ресурсах. Отже, існує потреба розроб-

лення науково-методичних засад управління інноваційними проектами та 

програмами аграрного виробництва на основі врахування імовірнісних хара-

ктеристик проектного середовища, що є актуальним питанням як з науково-

го, так і з практичного погляду. 

Процеси управління проектами та програмами аграрного виробництва 

є специфічними. Вони зумовлюються особливостями проектного середови-

ща, властивості якого впродовж терміну реалізації проекту (програми) змі-

нюються. Мінливий характер проектного середовища, як відомо, визначаєть-

ся специфічними властивостями агрометеорологічних умов. Вони зумовлю-

ють стан сільськогосподарських рослин, який у свою чергу визначає потребу 

та можливість виконання робіт у проекті. Отже, агрометеорологічні умови у 

τ-й момент часу (Ауτ) зумовлюють стан предметної складової (Псτ) проектно-

го середовища, який визначає доцільність і можливість виконання і-го виду 

робіт (Ωіτ) та потребу у ресурсах (Рτ): 

Ауτ→Псτ→ Ωіτ→ Рτ.    (1) 

Наведений причинно-наслідковий зв’язок є характерним для кожного 

окремого (γ) поля, на якому вирощується k-та культура. Водночас у програ-

мах виробництва сільськогосподарської продукції полів з k-ю культурою є 

декілька, які формують відповідну множину ({Sγk}), що називається сезонний 
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набір полів. Цей набір полів визначається не лише кількістю (Nγk) полів, а і їх 

площею (Пγk): 

{Sγk}↔( Nγk, Пγk).   (2) 

Програми виробництва сільськогосподарської продукції плануються 

щороку. До їх складу входять проекти з обробітку ґрунту, удобрення полів, 

сівби цих культур, догляду за посівами та їх збирання. Потребу у реалізації 

програм виробництва сільськогосподарської продукції має обґрунтовувати 

держава, яка виступає одним із учасників цих програм та забезпечує реаліза-

цію отриманого продукту проекту відповідно до заздалегідь укладених дого-

ворів. Водночас, окремі сільськогосподарські підприємства зобов’язуються 

реалізувати свої проекти і реалізувати їх продукти у обсязі та ціні вказаних у 

відповідних договорах. 

 Можливість реалізації інноваційних проектів окремими сільськогос-

подарськими підприємствами визначається бізнесовими планами цих підпри-

ємств та наявними у них матеріально-технічними та паливно-енергетичними 

ресурсами. Не вдаючись до глибокого аналізу системних зв’язків між згада-

ними проектами, що є предметом спеціальних досліджень, зазначимо, що та-

кі управлінські процеси, як планування проектів виробництва сільськогоспо-

дарської продукції, є фактично наслідком бізнесового планування у сільсько-

господарських підприємствах. Водночас процес планування виконання робіт 

у кожному із проектів програми виробництва сільськогосподарської продук-

ції слід вважати самостійним процесом, який бере свій початок на етапі біз-

нес-планування кожного окремого календарного року. 

З огляду на викладене, процеси управління у проектах виробництва аг-

рарної продукції здійснюється поетапно. На початковому етапі життєвого 

циклу проектів процеси здебільшого виконуються з метою узгодження пара-

метрів технічного оснащення (забезпечення) з характеристиками сезонного 

набору полів того чи іншого проекту. Наступні етапи стосуються узгодження 

змісту і часу виконання робіт із характеристиками проектного середовища та 

планування потреби у ресурсах за відомих ієрархічної структури робіт, тер-

мінів їх виконання та наявного технічного забезпечення. 

Отже, для ефективного управління програмами виробництва сільсько-

господарської продукції слід розробити відповідні методи та моделі, які по-

легшать команді проектів реалізацію управлінських процесів та дадуть мож-

ливість позбутися прийняття неправильних рішень. 

И. Е. Ус 

ISO 21500 – первый международный стандарт проектного ме-

неджмента 

 

До недавнего времени проектный менеджмент оставался одним из не-

многих видов управленческой деятельности, не охваченной стандартами 

Международной организации стандартизации (ISO). При этом существует 

достаточно много национальных стандартов различных национальных разра-

боток в сфере Проектного менеджмента, которые широко применяются спе-
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циалистами во всем мире. Ни один из данных стандартов не является в пол-

ной мере универсальным и общепринятым, кроме того, существуют опреде-

ленные различия в терминологии и принципиальных подходах к управлению, 

что иногда приводит к сложностям при обмене опытом и совместной работе 

Менеджеров проектов. 

С целью создания общей платформы для облегчения обмена знаниями и 

гармонизации принципов, терминов и процессов Проектного менеджмента, 

Международная организация стандартизации в 2007 году инициировала ра-

боты по созданию нового международного стандарта ISO 21500 Guidance on 

project management. Был создан новый комитет ISO/TС 236 Project 

Management, целью деятельности которого является стандартизация в обла-

сти проектного менеджмента. Функции секретариата комитета возложены на 

американский национальный институт стандартизации (ANSI). 

Первоначально планировался выход стандарта ISO 21500 в сентябре 

2010 года, однако уже в 2008 году данные сроки были изменены и в настоя-

щее время в качестве даты выхода стандарта заявлено 31 августа 2012 года. В 

начале этого года ISO заявило о готовности к публикации проекта междуна-

родного стандарта ISO/DIS 21500, сейчас он опубликован и 4 апреля 2011 го-

да начат процесс голосования. Так что представляет собой данный стандарт?  

ISO 21500 основывается на существующих стандартах Проектного ме-

неджмента, в первую очередь на ANSI PMI PMBOK Guide и разработках 

Международной ассоциации проектного менеджмента (IPMA). Он позицио-

нируется в качестве международного стандарта предназначенного для ис-

пользования организациями любого вида для проектов любого типа, в не за-

висимости от сложности, размера или продолжительности.  

ISO/DIS 21500 состоит из предисловия, введения, четырех разделов и 

одного приложения. 

Первый раздел проекта стандарта – сфера применения, второй – терми-

ны и определения, третий раздел формулирует концепцию Проектного ме-

неджмента, четвертый раздел описывает процессы Проектного менеджмента, 

приложение содержит карту процессов, составленную с учетом группировки 

по группам процессов и группам сфер управления.  

Четвертый раздел является наиболее значительным, как по объему, так и 

содержанию. В нем определено и описано 39 общепринятых процессов верх-

него уровня. Они распределены по 5 группам процессов (инициации, плани-

рования, исполнения, управления, завершения) и 10 группам сфер управле-

ния (интеграция, заинтересованные стороны, содержание, ресурсы, сроки, 

стоимость, риски, качество, закупки, коммуникации). Описание включает 

назначение процесса, краткое описание, основные входы и выходы. 

Как по содержанию, так и по стилю подачи информации, можно сделать 

вывод о том, что базовым стандартом данного раздела был ANSI PMI 

PMBOK Guide. Однако существуют отличия, как в формулировках, так и в 

количестве процессов и принципах группировки. В отдельную сферу управ-

ления выделены заинтересованные стороны. Заметны отличия от PMBOK 
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Guide в сфере управления содержанием, ресурсами, сроками, рисками, закуп-

ками и коммуникациями. Большое значение уделено сбору знаний, управле-

нию ресурсами и коммуникациями и выбору поставщиков, которые выделе-

ны в отдельный процесс.  

Конечно, ISO/DIS 21500 еще не стандарт и в настоящее время идет про-

цесс голосования, который продлится по 4 сентября 2011 года, но я думаю, 

что после его утверждения, стандарт способен оказать значительное влияние 

на мировое сообщество проектного менеджмента.  

Я считаю, что заинтересованным специалистам следует обратить свое 

внимание на подходы, изложенные в ISO/DIS 21500. 

М.Д. Усатенко 

Внедрение и разработка системы обучения по методологии P2M на 

рынок Украины 

 

Цель исследования внедрение и разработкасистемы обучения по методоло-

гии P2M на рынок Украины для создания нового поколения проектных мене-

джеров «нацеленных на достижение миссии»; создание, адаптация системы 

обучения персонала по методологии P2M; соответствие внедренной системы 

обучения стандартам японской ассоциации;создание и согласование доку-

ментации для сертификации. 

Как показал мировой опыт и уже начинает показывать и отечественный 

опыт, именно основная философия организации, ее культура играют сейчас 

все более значимую роль в достижении успеха сложных проектов, нежели 

экономические и организационные ресурсы, соблюдение технологических и 

управленческих норм и стандартов при исполнении проектов. 

Культура команд различного типа в проекте в общем случае включает 

в себя национальную, корпоративную, организационную и профессио-

нальную культуры. 

Типы культур описываются следующими основными характеристи-

ками: 

• корпоративная культура, включающая в себя систему ценностей, мен-

тальность и модель действий родительской (исполняющей) организации, 

в структуре которой находятся проект и команда, а также других основ-

ных участников проекта; 

• организационная культура, включающая в себя систему ценностей, мен-

тальность и модель действий команды проекта; 

• профессиональная культура, включающая в себя систему профес-

сиональных ценностей, мышления и модель профессиональной деятель-

ности участников проекта и как индивидуумов, и как членов команды 

проекта. 
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Для создания эффективной команды проекта необходимо гармонично соеди-

нить различные системы ценностей, ментальности и образы действий, носи-

телями которых являются члены команды — индивидуумы, в интегри-

рованном контексте проекта. Поэтому принципиально важным отличием со-

стоявшейся команды проекта от другого. 

 
Рис. 1: Требования к нацеленным на достижение миссии профессиона-

лам 

Профессионалы, нацеленные на достижение миссии, должны демон-

стрировать компетенции (способности) в трех аспектах: 

• систематические знания в области управления проектами и програм-

мами; 

• практический опыт управленческой деятельности; 

Преимущества внедрения системы управления проектами на основе ме-

тодологии Р2М для разных уровней: 

- возможность получить нужную информацию из проектов в нужное 

время; 

- единая методология и стандарт по управлению проектами в компании;  

- планирование и управление проектами с учетом других проектов 

компании;  

- прозрачность отчетности для владельцев и руководства компании; 

- повышенная прозрачность и четкость получаемых заданий; 

- однозначное понимание запланированных результатов работы и кри-

териев их оценки; 

- повышение эффективности бизнеса и его конкурентоспособности; 

- повышение числа успешных проектов. 

А.І.Федечко 

Виявлення проектних загроз на фазі ініціалізації проектів 

 

Кожен інвестор дорожить своїми коштами. Тому для нього обізнаність 

про загрози проекту є не маловажним критерієм для прийняття рішення про 
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вкладення власних коштів у той чи інший проект. Виявлення проектних за-

гроз дуже трудомісткий процес, що вимагає великих фінансових і часових 

витрат. Тому багато керівників проектів приділяють цьому питанню недоста-

тню увагу, стикаючись в наслідок з ризиковими ситуаціями. А інвестори, у 

свою чергу, неохоче вкладають кошти в недостатньо досліджені проекти. 

Вигоди від виявлення проектних загроз та управління ними в проектах, є 

величезними. Якщо їх вчасно виявити та вдало використовувати усі можли-

вості проекту, то результатом буде мінімізований вплив будь-яких змін у зо-

внішньому середовищі. 

Головним завданням на фазі ініціалізації проекту є розроблення концеп-

ції та іншої проектної документації,що дає змогу замовникові та інвесторові 

прийняти рішення про доцільність інвестування.  

Дуже важливо до прийняття рішення про здійснення проекту розглянути 

всі аспекти його реалізації протягом усього періоду життєвого циклу. Такий 

підхід страхує як від реалізації проектів, що дають швидку віддачу, але нее-

фективних у часі, так і від упередженого ставлення до проектів, що повільно 

набирають силу, але приносять істотні довгострокові вигоди.  

Визначення інвестиційних можливостей проекту та можливих проект-

них загроз є відправною точкою для діяльності, пов'язаної з інвестуванням. У 

кінцевому рахунку, це може стати початком мобілізації інвестиційних коштів 

у проект. Для того, щоб виявити найбільшефективні проекти, кожен з них 

піддається проектному аналізу.Потенційні інвестори, приватні і державні, за-

цікавлені в отриманні цієї інформації. 

На фазі ініціалізації здійснюється початкове планування. Основним до-

кументом, що містить необхідні планові характеристики проекту є техніко-

економічне обґрунтування, яке містить інформацію про можливі альтернати-

вні проекти, реакцію споживачів на майбутній продукт проекту, вплив прое-

кту на фінансові показники замовника тощо. Саме техніко-економічне обґру-

нтування повинне бути визначальним для прийняття рішення про подальшу 

долю проекту. 

Одна з проблем, яку доводиться вирішувати при розробці плану фінан-

сування проекту, це врахування проектних загроз. Враховуючи цей чинник, 

основне призначення плану фінансування проекту – раціональний розподіл 

можливих фінансових наслідків дії проектних загроз між його учасниками. 

План фінансування, належним чином розділений на загрози і переваги проек-

ту між учасниками в процесі його реалізації, може наштовхнутися на вимогу 

інвесторів надати додаткові гарантії, що знижують окремі види проектних за-

гроз. Всі можливі види загроз, які вдається виявити, оцінити і врахувати при 

їх аналізі, в плані фінансування проекту з'являються в спеціальному агрего-

ваному вигляді. 

Інвестори повинні бути впевнені, що передбачувані доходи від проекту 

будуть достатні для покриття витрат, виплати заборгованостей та забезпе-

чення окупності будь-яких капіталовкладень.  
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Навіть у ефективних проектів може спостерігатися тимчасове зниження 

доходів через короткострокове падіння попиту на вироблений продукт або із-

за зниження цін через перевиробництво продукту на ринку.  

Щоб захистити інвестора від таких несподіванок, передбачувані щорічні 

доходи від проекту повинні жорстко перекривати максимальні річні виплати 

по заборгованостях.  

Після здійснення учасниками проекту надійних заходів щодо зниження 

загроз несплати заборгованостей, інвестор може прийняти відповідні гарантії 

часткових або повних виплат заборгованостей у певні етапи проекту або по 

його завершенню. 

Основне завдання регулювання в управлінні проектами – визначити чи є 

відхилення, виявлені на попередньому кроці настільки значними, що необ-

хідне прийняття відповідних рішень. Якщо відхилення не можуть надати 

значного впливу на подальший хід робіт з реалізації проекту, то функція ре-

гулювання зводиться до ініціалізації наступного етапу управління. Якщо ж 

відхилення надають загрозу для успішного здійснення проекту, то всі роботи 

з поточного проекту необхідно згорнути і приступити до аналізу альтернати-

вного з повторенням повного циклу управління. 

Отже, розуміння характеру загроз є обов'язковою умовою для хорошої 

реакції при їх настанні. Тому потрібен деякий час, більш пильна увага на 

окремі загрози, що фактично підвищить цінність проекту 

А.С. Федотов 

Потенциальные риски внутренних проектов информатизации в 

технических ВУЗах 

 

Технические ВУЗы в Украине, при реализации инновационных проектов в 

сфере информатизации, наряду с прочими, сталкиваются со следующими 

проблемами: 

 техническая отсталость; 

 недостаток финансирования, и, как следствие, невозможность исполь-
зования коммерческого ПО, за исключением академических лицензий, кото-

рые, как правило, накладывают ограничение на сферу эксплуатации такого 

ПО(только для обучения); 

 недостаточная мотивация профессорского-преподавательского соста-

ва к внедрению инноваций. 

Одним из выходом в сложившейся ситуации является привлечение студентов 

при реализации таких проектов, что позволяет студентам получить опыт ра-

боты на реальных проектах, а ВУЗу, в свою очередь, снизить затраты на пер-

сонал. При этом возникают следующие трудности: 

 слабая мотивация студентов; 

 недостаточное информационное взаимодействие между участниками 
проекта; 

 недостаточное знание технологий; 
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 недостаток контроля. 
Влияние этих факторов можно уменьшить с помощью следующих организа-

ционных мероприятий: 

 привлечение высококлассных специалистов на следующие ключевые 
позиции:  

– менеджер проекта. Позволит контролировать ход проекта и миними-

зировать остальные риски; 

– специалист по сбору и анализу требований(системный аналитик). 

Как правило, анализ требований не изучается в ВУЗах в виде отдельной 

дисциплины, соответственно, студенты плохо знакомы с этим видом де-

ятельности; 

– тестировщик ПО. Как правило, тестирование ПО не изучается в ВУ-

Зах а также воспринимается студентами как второстепенная задача, вы-

полнение которой не приносит новых знаний и опыта, и, как следствие, 

неинтересная. 

 увеличение подготовительной фазы проекта, что позволит лучше 
спланировать фазу производства, которая в таких проектах, как правило, 

совпадает с учебными циклами(семестрами, триместрами); 

 увеличение мотивации студентов(включение проекта в учебный про-
цесс в качестве курсового проекта); 

 улучшение информационного взаимодействия за счет увеличения 
времени на документирование и коммуникацию между менеджером проекта, 

ключевыми участниками и студентами, а также использование специализи-

рованных инструментов. 

При привлечении студентов минимизация рисков их участия в проектах мо-

жет быть достигнута за счет участия в проекте опытных специалистов на 

ключевых позициях, увеличения подготовительной фазы проекта, гармони-

зации сроков ключевых фаз проекта с учебным процессом а также улучше-

ния информационного взаимодействия. 

Т.Г. Фесенко, В.С. Карауш 

Web_хвильове управління експлуатацією житловим будинком 

 

Житлова будівля є антропогенною системою, створеною для захисту від 

загрозливих природних процесів і небажаних відвідувачів, а також для пев-

ного виду діяльності. Оцінка якості стану житлових будинків ґрунтується на 

методах кваліметрії, що представляють структуру якості, де безпека та ком-

фортність постають ключовими показниками. Проте сфера послуг з експлуа-

тації будівель (нерухомості) у недостатній мірі сфокусована на клієнті – ме-

шканці житлового будинку, про що свідчать чисельні скарги і невдоволення 

споживачів якістю послуг.  

«Клієнтоцентризм» вимагає від сучасного менеджменту експлуатації 

будівель організації ефективного комунікаційного простору проектів. Кому-

нікативне середовище проектів з експлуатації житлового будинку охоплює 

значну кількість учасників – комунальні інженерно-технічні служби (водопо-
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стачання і водовідведення, газо-, електро-, теплопостачання, благоустрій та 

санітарна очистка), державні житлові інспекції (санітарна, пожежна, енергоз-

берігаюча), органи місцевого самоврядування, керуючі компанії (ЖЕКи), 

споживачів – власників житла. 

Чим більше учасників проекту, тим більше в ньому існує проблем внут-

рішньої комунікації, зокрема односторонній напрямок інформаційних пото-

ків. Наприклад, мешканець будинку звертається до обслуговуючої організації 

(житлово-експлуатаційної контори) і чекає зворотної реакції. Більшість таких 

звернень (скарг, запитів) громадян накопичуються і залишаються без відпо-

віді чи результату, на який очікував мешканець-споживач. Щоб виправити 

таке становище потрібно спрямувати інформацію й у зворотному напрямку. 

Створити тим самим простір для співробітництва між мешканцем і обслуго-

вуючою організацією. 

Ефективно управляти комунікаціями можна за рахунок активного ви-

користання інтернет-технологій, формування спеціального віртуального про-

стору для координації спільних дій та обміну ідеями. Власники квартир, ко-

ристуючись Інтернет, соціальними мережами можуть встановлювати зв’язок 

один з одним, так звану Web_Хвилю. Для здійснення Web_хвильового 

управління слід підтримувати наступні процеси: слухати, говорити, надиха-

ти, підтримувати, охоплювати [1]. 

В управління проектами експлуатацією житловим будинком Web_Хвиля 

має набути таких характеристик: 

1. Мешканці житлового будинку і обслуговуюча організація створюють 

«співтовариство», у якому не тільки обмінюються інформацією, а й вирішу-

ють проблеми. У такому випадку мешканцям не потрібно вистоювати черги в 

приймальнях обслуговуючих компаній. Керівник експлуатуючої компанії 

«чує/читає» мешканця-споживача, приймає їх звернення і призначає вико-

навця. Виконавець під час спілкування у «співтоваристві» розбирається в 

проблемі (інформація, данні передаються без викривлень), узгоджує деталі і 

виконує свою роботу. 

2. Обслуговуюча компанія може публікувати у «співтоваристві» інфор-

мацію про зміни тарифів, їх обґрунтування щодо підвищення, графік ремон-

тів/відключень комунікацій. Для планових ремонтів покрівель, місць загаль-

ного користування можна розміщувати інформацію про конкурс/тендери на 

виконання будівельно-ремонтних робіт, репутацію організацій-претендентів, 

ціни тощо. Всі мешканці будинку можуть прочитати цю інформацію, проко-

ментувати і у разі принципових суперечностей ініціювати внесення змін. 

3. «Web_співтовариство» для керуючої компанії є інструментом інфор-

маційної прозорості (публічності, відкритості) щодо процедури прийняття 

рішень, ходу виконання робіт, оцінки результатів, перспектив розбитку тощо. 

Крім того спонукає до вчасної оплати послуг споживачами, залучення меш-

канців до громадських робіт (суботників), використовувати професійний ін-

телект/ресурс мешканців.  
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Цінність «співтовариства» для мешканця-споживача полягає у вчасному 

отриманні послуг і за їх об’єктивну вартість; можливості обирати, узгоджу-

вати і контролювати об’єми і графік виконання робіт; обміні досвідом з ін-

шими мешканцями будинку щодо якості виконаних робіт, розробки альтер-

нативних варіантів вирішення загальних питань тощо. 

4. Основним фактором успіху будь-якої компанії є здатність підтриму-

вати і просувати своїх співробітників. Інтернет-форум в рамках співтоварис-

тва є логічним продовженням культури співпраці, де співвласники житла і 

обслуговуюча організація можуть отримати необхідну підтримку не тільки 

від один одного, а й мешканців прилеглих будинків, державних контролюю-

чих органів тощо. 

5. Завдяки просторам інтернет-мережі співтовариство сприяє виявленню 

нових ідей, і нових керівників-господарників.  

Література: 

1. Ли Ч. Взрывная Web_Волна: как добиться успеха в мире, преображен-

ном интернет технологиями / Чарлин Ли, Джош Бернофф; Пер. с англ. 

– М.: Альпина Паблишерз: Изд-во Юрайт, 2010. – 276 с. 

А.С. Филатов 

Управление проектной командой методами соционики 

 

Соционика является эффективным инструментом для работы с людьми, 

поскольку позволяет не просто управлять сотрудниками в режиме «здесь и 

сейчас», но и прогнозировать поведение персонала. Она полезна на всех 

участках кадрового менеджмента, что доказано практикой многих компаний.  

Технологию соционики можно использовать во всех процессах управле-

ния персоналом проектно ориентированных организаций, начиная с этапа от-

бора сотрудника, и заканчивая формированием команд проектов под реали-

зацию проектов различных сфер деятельности. 

Основной процедурой управлеческой соционики является социониче-

ское типирование или, иначе, определение психотипа сотрудника. Существу-

ет несколько способов типирования людей: тестирование по различным те-

стам, интервьюирование, наблюдение за поведением, физиогномика, прове-

дение процесса типирования совместно несколькими людьми, дополняющи-

ми друг друга по психотипу. Наиболее эффективным можно считать сочета-

ние всех перечисленных способов. При этом необходимо отметить, что не 

существует плохих или хороших психотипов. Все 16 психотипов хороши по-

своему. Каждый из них отличается своим темпераментом, своими ценностя-

ми и стремлениями, своим поведением и даже внешностью. Более того, каж-

дый из представителей одного и того же психотипа отличается от других 

степенью наполненности каждой из 8 функций, что предопределяет индиви-

дуальные отличия всех живущих на нашей планете. Поэтому говорить о сто-

процентном прогнозе поведения сотрудника сложно, но утверждать с веро-

ятностью 90 процентов вполне возможно. 
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Анализ существующего компьтерного обеспечения по соционике пока-

зывает, что основные програмы направлены на определения психотипов, и, 

только немногии, на вспомогательную сторону работы с уже имеющийся 

информацией о психотипах, но сводяться они к общим рекомендациям инди-

виду.  

Автором предлагается создать такой програмный продукт, который бы 

помогал проектным менедежерам и командам в совместной работе над про-

ектом. А именно, выдавал развернутые рекомендаци по решении различных 

управленческих задач на всем жизненом цикле команды. Для этого предла-

гаю такой алгоритм работы програмы: 

1) для выполнения определённого проекта определяется необходимый 

состав членов проектной команды с определёнными психотипами через «Ал-

горитм соотношения психотипов людей в определённых фазах проекта»; 

2) проводится анализ наявности в организации или других организациях 

членов проектной команды с необходимыми психотипами и компетентно-

стью, если нет 100% совместимости, то расчитываються наиболее оптималь-

ные альтернативы вариаций состава команды для решения поставленых за-

дач;  

3) если в процессе работы проектной команды над проектом происходят 

непредвиденные события, которые влияют на состав команды, тогда снова 

компьтерная программа должна оценить наиболее оптимальные кондидатуры 

и их возможность адаптации из имеющегося резерва для замены нужных 

членов команды;  

4) анализ степени риска влияния изменений в составе проектной коман-

ды на выполнения проекта;  

5) на основе выявленного психотипа и его особенностей, компьютерная 

программа должна выдать рекомендации по адаптации (проффесиональной, 

эмоциональной, организационно структурной), пространственном размеще-

нии,мотивации, обучению, возможностях развития новых членов команды, а 

также рекомендации каждому члену коллектива по адаптации с новыми чле-

нами команды; 

6) при конечном утверждении важно также учитывать, что предпочтения 

каждого индивида будут строго индивидуальными, а наработанные по жизни 

механизмы помогут справиться с несвойственными типу задачами, в таком 

случае, необходимо опираться также и на профессиональные тесты, прошлый 

опыт сотрудника, его поведение. 

Психотип человека предопределяет его склонность и способность к 

определённому роду деятельности. Но у каждого человека в процессе его 

развития по-разному наполняются функции, предопределяющие тип. Часто 

бывает так, что у логиков, которых воспитывали родители-этики, этическая 

функция оказывается очень хорошо развитой. Поэтому при конечном выборе 

кондитатуры в члены проектной команды сотруднику неследует отказывать 

на основе несовместимости его типа и рода деятельности, которым ему пред-
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стоит заниматься, руководитель должен проявить индивидуальный подход к 

каждому претенденту. 

Исходя из перечисленных выше предположений, возможно такая ком-

пьютерная программа поможет проектным менеджерам в создании и управ-

лении командой проекта на всем их жизненом пути. А, также, достигнуть не 

только улучшения психологического климата в команде, но и повышения 

эффективности работы её членов, так как, когда занимаешься любимым де-

лом, не жалко ни времени, ни сил. При этом не потребуется лишних усилий 

на контроль и понукание, ведь у каждого будет своя роль, любимая работа и 

стимулы к действию. 

І.М. Флис 

Програмно-цільовий пдіхід до розвитку інноваційних проектів ви-

робничо-переробних комплексів  

 

Успішне вирішення соціально-економічних проблем на селі, виконання 

державних замовлень на вирощування сільськогосподарської та виробництво 

харчової продукції, нерозривно пов’язані із станом і динамікою агропромис-

лового комплексу (АПК) України. Ефективний розвиток АПК потребує не 

декларативного, а реального впровадження державної програми, яка б орга-

нічно поєднувала декілька груп інноваційних проектів. Кожен з таких проек-

тів у групі повинен мати свої цілі та оперативні завдання, але загалом вони у 

комплексі покликані забезпечити досягнення головної місії програми – знач-

ний прорив у розвитку АПК. Такий кардинальний його поступ призведе не 

тільки до забезпечення достойного рівня життя людей на селі, сталий розви-

ток населених пунктів і їх територій, але й вихід України на чільні позиції у 

глобалізованому світі, у якому вже сьогодні відчувається нестача продуктів 

харчування, а частина населення планети просто голодує. Для цього наша 

держава має значні переваги перед іншими: незрівнянні земельні ресурси, 

потужний трудовий потенціал, достатні технічні і технологічні можливості, 

суттєві наукові напрацювання. 

Мета нашого дослідження - обґрунтувати потребу в програмно-

цільовому підході до актуальності інноваційних проектів виробничо-

переробних комплексів у групі проектів реформування АПК, які б ввійшли 

до державної програми. 

Для успішної реалізації програми реформування АПК і досягнення її 

місії проектне середовище запропоновано розглядати на чотирьох рівнях: 

макроскопічному (загальнодержавному); мікроскопічному (на рівні адмініст-

ративних областей); субмікроскопічному (на рівні адміністративних райо-

нів); наноскопічному (на рівні сільської ради або села). У важливій групі ни-

зки проектів реформування агропромислового виробництва на інноваційній 

основі та з науково-обґрунтованим техніко-технологічним супроводом, акту-

альним вбачаємо розвиток проектів виробничо-переробних комплексів 

(ВПК), створюваних на базі сучасних сільськогосподарських підприємств 

(СГП).  



 

250 

 

Сільськогосподарське виробництво сьогодні перебуває під впливом зна-

чних ризиків як об’єктивного (агротехнічні та погодні чинники), так і 

суб’єктивного (державна політика, соціальні умови, людський фактор) харак-

теру. Тому часто потенційні можливості сучасних СГП досягти значного ус-

піху в галузі сільськогосподарського виробництва нівелюються дією слабо 

прогнозованих і некерованих (або недостатньо регульованих) чинників. Вва-

жаємо, що одним із напрямів усунення більшості існуючих ризиків с.-г. ви-

робництва або суттєвого послаблення наслідків їх дії, з одного боку, і отри-

мання додаткових доходів за не надто значних капітальних вкладень і поточ-

них затрат, з іншого – це створення на виробничій базі СГП ефективних ви-

робничо-переробних комплексів.  

ВПК – це агропромислове підприємство сучасного техніко-

технологічного рівня, яке створюється для вирощування с.-г. сировини і пе-

реробки більшої її частини у власних малих переробних підприємствах 

(МПП) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема виробничо-переробного комплексу. 

Кожен із створюваних ВПК повинен мати свою виробничу програму ді-

яльності, а це види і обсяги: по-перше, вирощуваної с.-г. сировини, а, по-

друге, товарної продукції, яку випускає комплекс МПП. Діяльність кожного 

ВПК буде ефективною тільки тоді, коли всі його виробничі структурні скла-

дові будуть взаємодіяти органічно і злагоджено. Вирощування сировини, з 

одного боку, задовольнить її попит на місцевому ринку, а з іншого – буде 

підпорядковане діючій у ВПК групі невеликих за потужністю переробних пі-

дприємств. Організація діяльності ВПК полягає в інженерно-технічному і ор-

ганізаційно-технологічному забезпеченні с.-г. і переробного виробництва 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема організації діяльності ВПК. 

Інженерно-технічне і організаційно-технологічне забезпеченнядіяльності ВПКвиробництва ВПК 

Вирощування рослинної сировини Виробництво тваринної сировини 

Зберігання сировини на складах 

Переробка сировини в комплексі малих переробних підприємств 

 

Реалізація частини рослинної си-

ровини 

Реалізація частини тваринної си-

ровини 

Реалізація товарної продукції 
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Механізовані процеси 

вирощування і виробництва 

МТП і обладнання С.-г. угіддя Тваринництво 

Збут частини сировини 

МПП 

МПП 
МПП 

Механізовані процеси 

переробки 

сировина 

Збут товарної продукції 



 

251 

 

Висновки. Впровадження інноваційних проектів із створення виробни-

чо-переробних комплексів у групі проектів розвитку АПК вимагає застосу-

вання програмно-цільового підходу до управління бюджетним стимулюван-

ням цього процесу на кожному із чотирьох рівнів чинного проектного сере-

довища. 

Ю.Н. Харитонов, Е.В. Елгина  

Жизненный цикл команды проекта реконструкции систем тепло-

снабжения 

 

В современных условиях одной из актуальных проблем в энергетиче-

ском секторе Украины остается проблема эффективной реализации проектов 

реконструкции систем теплоснабжения (СТ).  

Показано, что проекты реконструкции СТ имеют высокую социальную 

значимость, существенную зависимость от мировых тенденций развития тех-

нологий теплоснабжения, ограниченность сроков реализации, связанных с 

продолжительностью межотопительных периодов и многое другое. 

Одной из задач проектов реконструкции СТ является задача выбора эф-

фективной команды, требования к которой, в общем случае, определяются 

миссией и целями проекта. 

Выполненные исследование показали, что выбор команды проекта на 

основе разработанных критериев и факторных характеристик может оказать-

ся неэффективным, т.к. количество команд, которые удовлетворяют требова-

ниям данной методологии, может быть несколько. Это обстоятельство при-

водит к тому, что для принятие решения о выборе команды проекта рекон-

струкции СТ, лицу, принимающему его (ЛПР), необходимо предоставить ин-

струмент, обеспечивающий более корректное решение данной задачи.  

Одним из подходов для принятия эффективного решения по выбору ко-

манды проекта является разработанный подход, основанный на определении 

ЛПР фазы жизненного цикла развития команды проекта, на которой она 

находится (рис. 1). 

 
Рис.1 Жизненный цикл команды проекта реконструкции СТ. 

Выбор команды проекта представляется в виде отдельного проекта. На 

основании данного положения сформированы цели и задачи проекта выбора 
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команды проекта. Предложены характеристики и вехи фаз жизненного цикла 

команды проекта, определены временные рамки существования и нахожде-

ния команды проекта на отдельных фазах ее развития: 
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Показано, что использование данного подхода, дополнительно, позволя-

ет более корректно определять стоимость команды проекта, риски, возника-

ющие на протяжении периода существования команды проекта и многое 

другое.  

Ю.Н. Харитонов, Н.В. Морозова 

Основные классификационные признаки проектов реконструк-

ции систем электроснабжения 

 

Выполненный анализ текущего состояния систем электроснабжения 

(СЭС) городов Украины показал, что доля физического и морального износа 

всех составляющих элементов СЭС высока. Это приводит к увеличению тех-

нологических затрат во время транспортировки электроэнергии (ЭЭ), к сни-

жению надежности электроснабжения и в конечном итоге - к низкому каче-

ству ЭЭ. Данное обстоятельство делает проблему реконструкции и модерни-

зации СЭС актуальной. 

Одним из направлений, обеспечивающих решение проблемы формиро-

вания и реализации проектов реконструкции систем энергоснабжения, в 

частности СЭС, является применение методологии управления проектами. 

Анализ проектов реконструкции систем электроснабжения показал, что 

на сегодняшний день отсутствует классификация проектов реконструкции 

СЭС. При постоянно растущих масштабах, сложности и количестве рекон-

струируемых объектов классификация позволяет повысить эффективность 

формирования содержания проектов и состава работ, точность оценок по 

стоимости, времени и ресурсам, обеспечить уменьшение числа вариантов 

выбора команд проектов реконструкции, повысить эффективность планиро-

вания управления инвестициями, результатами поставок проекта и др.  

В соответствие с принятыми основными классификационными призна-

ками на рис.1 приведена возможная классификационная схема проектов ре-

конструкции СЭС. 
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В качестве основных классификационных признаков, которые суще-

ственным образом влияют на формирование и управление содержательной 

частью проекта были приняты следующие: основные компоненты сети (объ-

екты реконструкции), масштабные признаки, назначение (область примене-

ния), род тока, категории потребителей по надежности электроснабжения, 

конфигурация электросетей, ведомственная принадлежность, тип источника 

ЭЭ (энергетический ресурс), стратегии реконструкции, степень артефактно-

сти, степень рисков, сроки реализации и объем ресурсов. 

При классификации проектов источники ЭЭ в качестве объектов рекон-

струкции не рассматривались. Считалось, что электрическая сеть – совокуп-

ность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий 

электропередачи ЛЭП, предназначенных для передачи и распределения ЭЭ 

от электростанции к потребителю. 

При решении задач реконструкции СЭС возникает необходимость срав-

нения большого количества вариантов. Многовариантность задач обуславли-

вает применение компьютерных систем обработки информации. 

 
Рис.1 Основные классификационные признаки проектов реконструкции элек-

тросетей 
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Классификационная схема облегчит кодировку проектов реконструкции 

электросетей по их основным признакам, позволит более результативно про-

изводить их анализ, архивацию, поиск, обработку и др. 

В.О.Хрутьба  

Впровадження програм поводження з відходами тдк на основі про-

грамно-цільового підходу 

 

Для України вибір економічно привабливого підходу поводження з від-

ходами при мінімальному рівні завдання шкоди навколишньому середовищу 

є одним із найактуальніших питань, вирішення яких пов’язане з вибором 

джерел фінансових ресурсів і створенням сприятливих умов для залучення 

інвестицій у сферу поводження з відходами. Отже, існує необхідність розроб-

ки типової програми поводження з відходами підприємств транспортно-

дорожнього комплексу (ТДК), спрямованої на обмеження обсягів відходів на 

стадії їхнього утворення і зростання масштабів утилізації та рециклінгу. Розро-

бка ефективної програми поводження з відходами дозволить знизити як еко-

логічні так і економічні ризики, забезпечити умови для підвищення рівня 

еколого-економічної ефективності підприємства.   

Для розробки програми поводження з відходами підприємств ТДК з по-

зицій програмно-цільового підходу необхідно визначити основні характерис-

тики програми як об’єкту управління. 

Згідно методики Р2М, програма визначається як органічне об’єднання 

групи проектів, які направлені на досягнення місії програми.  

Програма, як правило, створюється для вирішення комплексних про-

блем, тому в ній переплітаються різні галузі знань, які наповнюють програму 

багатим змістом і контекстом і формують дорожню карту вирішення про-

блем. У цьому різноманітті синтезуються різні елементи – політичні, еко-

номічні, соціальні, технологічні та етичні, і в результаті через динамічну 

комбінацію цих елементів, в програми з'являються границі, предметна об-

ласть і структура. Основні характеристики програми включають складність, 

масштабність, різноманітність та невизначеність. 

Для розробки ефективної програми поводження з відходами автотранс-

портного підприємства необхідно сформулювати: 

 ціль впровадження програми поводження з відходами; 

 область охоплення програми; 

 терміни впровадження окремих проектів програми; 

 роль й умови роботи проектних команд; 

 відповідальний (координатор) впровадження кожного локального про-

екту і його повноваження. 

Основною концепцією, місією програми є формування системи повод-

ження з відходами підприємства, реалізація комплексу проектів щодо за-

побігання або зменшення обсягу утворення відходів, максимальної їх 

утилізації, забезпечення екологічно безпечного видалення відходів, впро-
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вадження ресурсозберігаючих технологій з метою відвернення негативного 

впливу на довкілля та здоров’я людей. 

Основними завданнями Програми, які формують її проекти є: 

- забезпечення збирання, своєчасного знешкодження та видалення від-

ходів, дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними; 

- зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення рівня їх небез-

печності; 

- забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних ре-

сурсів; 

- сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом прямого 

або повторного використання ресурсоцінних відходів; 

- забезпечення безпечного видалення відходів, що не підлягають 

утилізації, шляхом впровадження відповідних технологій, екологічно без-

печних методів та засобів поводження з відходами. 

Для управління програмою необхідно сформувати систему окремих 

проектів програми. Відомо, що поводження з відходами формується під 

впливом таких факторів: обсягу генерації відходів, базових професійних 

знань, пануючих технологічних концепцій; нормативно-правової бази; став-

лення держави; ставлення суспільства та його фінансових можливостей. В 

зв’язку з цим, проекти поводження з відходами, що складають портфель про-

ектів підприємства, можуть бути поділені на два класи.  

Перша категорія проектів, це проекти, які передбачають впровадження 

технології утилізації відходів, які виникають внаслідок транспортної діяль-

ності – експлуатації, ремонту та закінчення терміну використання транспорт-

них засобів.   

Друга категорія проектів включає проекти поводження з відходами ви-

робничої діяльності підприємств різних галузей народного господарства та 

використання побутових відходів для потреб транспортно-дорожнього ком-

плексу. Ця категорія проектів тісно пов’язана з питаннями ресурсозбережен-

ня та енергозбереження.  

Впровадження проектів поводження з відходами автотранспортного під-

приємства залежать від обсягу та виду відходів, обраної технології утилізації 

відходів, відповідного обладнання та являють собою в кожному окремому 

випадку бізнес-план для конкретного виду діяльності. Прикладом такого 

проекту може бути інвестиційний проект утилізації автомобільних покри-

шок. У 10 кілограмах використаних покришок міститься 7 кілограмів цінної 

гуми, яка може бути перетворена в будь-який гумовий товар. Якщо все ті ж 

10 кг покришок не переробити, а просто спалити, то вийде 2,7 кг сажі і 4,5 кг 

токсичних газів, що забруднюють атмосферу і що руйнують озоновий шар.  

До портфеля проектів підприємства можуть також входити проекти, які 

передбачають сортування відходів та не допускати їх змішування; організа-

цію системи документообігу та процедур поточного обліку і звітності пово-

дження з відходами; професійну підготовку осіб для роботи з небезпечними 

відходами на підприємстві; впровадження системи екологічного менеджмен-
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ту тощо. Що стосується проектів застосування відходів для потреб ТДК, то 

найбільш поширеними на сьогоднішній день є проекти збору та утилізації бі-

огазу з полігонів ТПВ, який може бути використаний як альтернативне дже-

рело палива.  

Висновки. Аналіз основних видів відходів автотранспортного підприєм-

ства дозволяє розробити програму поводження з відходами підприємств 

ТДК, що складається із портфеля локальних проектів. Реалізація проектів, що 

передбачають впровадження технологій утилізації та рециклінгу відходів, які 

виникають внаслідок транспортної діяльності і проектів поводження з відхо-

дами інших підприємств для використання їх для потреб транспортно-

дорожнього комплексу дозволять значно підвищити як екологічну так і еко-

номічну безпеку підприємства. 

Е.А. Целовальникова 

Качество – инструмент конкурентоспособности контейнер-

ных перевозок грузов 

 

Рыночная экономика предъявляет принципиально новые требования к 

качеству перевозки грузов. Конкурентоспособность, как ключевой критерий, 

связана с действием нескольких десятков факторов, среди которых можно 

выделить два основных – уровень цены услуг и качество их предоставления. 

Причем второй фактор постепенно вытесняет первый и настойчиво выходит 

на лидирующие позиции как более значимый. 

Управление системой качества является одной из ключевых функций как 

корпоративного, так и проектного менеджмента, средством достижения и 

поддержания конкурентоспособности любой линии морских контейнерных 

перевозок. 

Управление системой качества является, по существу, сквозным аспек-

том системы управления предприятием – аналогичным таким факторам, как 

организационные процессы, фактор времени, ресурсные затраты, управление 

персоналом и др. Именно это положение находится в зависимости от пред-

определяющих принципов, содержащихся в основе современных систем ме-

неджмента качества [1, 2, 3]. 

Основные цели, обеспечивающие качество предусматривают: 

 удовлетворение действующих и ожидаемых потребностей клиентов; 

 гарантированность выполнения требований валябельных норм, правил и 

стандартов перевозки грузов; 

 обеспечение условий безопасности перевозки грузов и их комплексный 

контроль в режиме эффективной обратной связи.  

 Таким образом, главной целью управления качеством, как ключевым 

рыночным инструментом управления процессами контейнерных перевозок 

грузов является анализ теоретических и практических аспектов оказываемых 

услуг при их управлении. 
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Объектом исследования являются процессы и бизнес-процессы оказа-

ния услуг при транспортных контейнерных перевозках грузов, осуществляе-

мых компанией СМА CGM. 

Предметом исследования являются подходы, методы, методология 

управления процессами оказания услуг при транспортных контейнерных пе-

ревозках грузов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи [4, 5]: 

 дать понятие и определить функции управления качеством; 

 изучить современную концепцию менеджмента качества в условиях 

транспортных контейнерных перевозок; 

 проанализировать опыт управления качеством предоставляемых услуг 

компании СМА CGM; 

 предложить рекомендации по созданию и обеспечению эффективности 

управления качеством на исследуемом предприятии. 

Основные цели, обеспечивающие качество предусматривают: 

 удовлетворение действующих и ожидаемых потребностей клиентов; 

 гарантированность выполнения требований действующих норм, правил 

и стандартов перевозки грузов; 

 обеспечение условий безопасности перевозки грузов и их комплексный 

контроль в режиме эффективной динамической обратной связи с целью удо-

влетворения нужд клиентов; 

 определение уровня и области применения системы качества с учетом 

специфики перевозок и стратегии их развития; 

 обучение и переподготовка персонала, осуществляющего и контроли-

рующего процессы управления качеством перевозки грузов; 

 определение ОВS- структуры проекта, матрицы ответственности пер-

сонала и плана выполнения работ проекта. 

Решение требуемых задач основывается на ряде принципов таких как[3]: 

 системный подход к организации и выполнению работ по оказанию 

услуг перевозки грузов; 

 делегирование или перераспределение полномочий, прав и ответствен-

ности на выполнение работ в системе транспортных перевозок грузов; 

 планирование качества с учетом ресурсного потенциала компании; 

 интеллектуальная компетентность персонала, его способность к эффек-

тивному решению проблем при использовании современных методов управ-

ления качеством; 

 использование функций, влияющих на процессы управления каче-

ством, такие как, – исследование рынка, планирование, организационные 

процессы погрузки, транспортировка и выгрузка грузов, маркетинг, процессы 

сервисного обслуживания, управление персоналом и системой управления 

качеством, договорные условия, процессы системы финансирования и усло-

вий погрузки, доставки и выгрузки грузов клиентам. 
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Эти и ряд других принципов положены в основу наиболее распростра-

ненного и методологически эффективного направления в управлении каче-

ством – Всеобщего управления качеством – TotalQualityManagement [3]. 

Принятие решений в области управления качеством осуществляется на 

основе релевантной информации. Перечень технико-экономической инфор-

мации, необходимой для управления качеством, целесообразно использовать 

на основе модифицированного цикла Деминга.  

Выводы. В рыночной экономике проблема качества является важнейшим 

фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологи-

ческой безопасности. Качество – комплексное понятие, характеризующее 

эффективность всех сторон деятельности: разработка стратегии, организация 

производства, маркетинг и др. Важнейшей составляющей всей системы каче-

ства является качество предоставления улуг. 

Управление качеством предоставляемых услуг является, по существу, 

сквозным аспектом системы управления компании – аналогичным таким, как 

фактор времени, затраты ресурсов, управление персоналом команды и др. 

Именно это положение находится в основе принципиально важных критери-

ев, находящихся в основе современных систем менеджмента качества. 

Организация работ по управлению качеством в компаниях предполагает 

создание системы качества и принятие необходимых мер по обеспечению их 

эффективного функционирования.  

Внедрение системы качества предполагает проведение внутренних про-

верок собственно системы и, при необходимости, ее доработку для того, что-

бы все подразделения могли четко и взаимосвязанно выполнять свои функ-

ции.  

Функционирование системы качества – это выполнение персоналом 

компании своих функций и задач с целью обеспечения качества оказываемых 

услуг. В этом состоит содержательная сторона деятельности системы каче-

ства, то есть то, для чего она предназначена.  

Проведенный анализ теоретических и практических аспектов процессов 

управления качеством оказываемых услуг при морских контейнерных пере-

возках грузов может быть положен в основу разработки и реализации проек-

тов их развития и усовершенствования. 

Концептуальная модель позволяет: 

 оценить настоящую ситуацию любого из видов оказания транспортных 

услуг компании путем применения статистических методов на любом этапе 

процедуры их оказания как количественно, так и качественно;  

 выявить пути снижения затрат на качество, снижение себестоимости и 

увеличение качества услуг и конкурентоспособности морской транспортной 

компании. 
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Ж.Л. Цизис , П.А. Тесленко  

Программно-целевой подход в управлении проектами 

 

Одной из наиболее существенных причин слабой приспособленности 

новых предприятий к жестким условиям рыночной конкуренции является 

недостаточное обеспечение руководителями и специалистами должной 

управленческой подготовкой. Как свидетельствует практика, управленческая 

деятельность преимущественно большой части руководителей и специали-

стов проектно-ориентированных предприятий в большинстве случаев осно-

вывается на теории и практическом опыте, которые сложились на протяже-

нии последних десятилетий функционирования командно-административной 

системы. Уровень теоретической подготовки современных менеджеров, сте-

пень владения ними рациональными приёмами и инструментами разработки 

и принятия управленческих решений сводится в основном к проблеме орга-

низации управленческих процессов. 

В отмеченных условиях актуальным является поиск новых подходов к 

решению проблемы организации управленческих процессов. Учитывая со-

временные тенденции развития, внедрение программно-целевого подхода в 

управление проектно-ориентированных предприятий будет способствовать 

разработке практических рекомендаций относительно оценки возможностей 

повышения эффективности их деятельности. 

По мнению экономистов Б.А. Райзберга и А.Г. Лобко, программно-

целевое управление является методом решения сложных проблем путем при-

нятия и проведения системы программных средств, ориентированных на це-

ли, при достижении которых решаются проблемы. 

Авторы О.П. Суслов и В.А. Вишневская утверждают, что программно-

целевое управление – это система расчетов для определения адресных зада-

ний и показателей, которые их выражают, конкретным исполнителям, мето-

дов и приемов согласования их между собой. 

На основании анализа литературных источников можно утверждать, что 

наиболее приемлемым определением сущности программно-целевого управ-

ления является: ориентация на достижение определенной цели, пути и спосо-

бы её достижения, разработка программы, которая позволяет контролировать 
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взаимодействие всех элементов организационно-экономического механизма 

деятельности предприятия. 

Программно-целевой подход является теоретической основой стратеги-

ческого управления. Используя данный подход на практике, следует учесть, 

что разработке стратегии предшествует анализ основных проблем организа-

ции. В современных кризисных условиях проектно-ориентированным пред-

приятиям приходится особенно сложно. К основным проблемам развития яв-

ляются: 

1. Неправильное управление организационными процессами, которое 
основывается на командно-административной системе и не учитывает влия-

ние внешней среды на организацию. Поэтому часто предприятия не приспо-

соблены к изменениям на рынке. Эта проблема обычно возникает из-за от-

сутствия должной подготовки руководителей организации. 

2. Радикальная реструктуризация предприятия. Однако, по мнению аме-
риканского экономиста Питера Друкера, структура – вторична, а стратегия 

первична: сначала необходимо сформировать стратегию развития компании, 

а только потом осуществлять структурные преобразования. 

3. Отсутствие должного финансирования предприятий. Это приводит к 
простою текущих проектов и отсутствию перспектив создания новых проек-

тов организации. 

Следующим этапом программно-целевого подхода является построение 

основных целей организации, которые зависят от масштабов и текущего со-

стояния предприятия. 

Изучив проблемы и построив цели организации, можно перейти к разра-

ботке практических рекомендаций для повышения эффективности деятель-

ности проектно-ориентированных предприятий, — это SWOT-анализ; PEST-

анализ — маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления по-

литических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и тех-

нологических (Technological) аспектов внешней среды; Анализ всех видов 

деятельности организации с целью дальнейшего отказа от неэффективных и 

приносящих наименьшую выгоду или освоения новых видов деятельности, 

раннее не используемых; Изучение существующей организационной струк-

туры управления; Разработка способов снижения затрат организации путем 

поиска более дешевого сырья, материалов; Поиск новых рынков сбыта, то 

есть предоставление услуг в новых регионах. 

В современных условиях внедрение программно-целевого подхода в де-

ятельность организации будет способствовать повышению её эффективно-

сти. Использование данного подхода позволит организации четко формули-

ровать свои цели, которые ориентированы на достижение результатов. Сле-

довательно, с помощью программно-целевого подхода в управлении, органи-

зация сможет разработать верную стратегию дальнейшего развития. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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С.В.Цюцюра, О.В.Криворучко, М.І.Цюцюра 

Методологія управління бюджетними програмами на основі клю-

чових індикаторів успіху 

 

Постановка проблеми. Стратегія організації, визначення її цілей і за-

дач є привілеєм і обов'язком вищої управлінської ланки організації, тоді як 

реалізовувати стратегію доводиться працівникам організації на рівні струк-

турних підрозділів. Значну небезпеку для розвитку організації представляє 

недостатній обмін інформацією між її керівництвом і працівниками через ін-

формаційну перевантаженістю керівництва, що не дає можливості адекватно 

оцінювати інформацію і, як наслідок, робить неможливим контроль за вико-

нанням персоналом поставлених стратегічних задач. Дана проблема харак-

терна для багатьох великих державних організацій із складною структурою 

як в Україні, так і за кодоном.  

Мета роботи Визначення цілі та діяльності організації в області 

управління бюджетними програмами, входить до зони відповідальності 

представників керівної ланки, але реалізують намічене співробітники. Від-

сутність конкретних задач, відповідної системи оцінки і мотивації призво-

дять до того, що виконавці не координують свої дії із задачами відомства і не 

мають нагоди орієнтуватися в стратегічних пріоритетах. Для вирішення пи-

тань управління бюджетними програмами такі показники повинні бути 

підібрані системно і збалансовано щодо цілі і стратегії того або іншого дер-

жавного органу. 

Вирішення проблеми. Ключові показники (індикатори) успіху (англ. 

Key Performance Indicators, KPI) – система оцінки, яка допомагає організації 

визначити досягнення стратегічної і тактичної (операційної) цілей. KPI – це 

інструмент вимірювання поставленої цілі. Технології постановки, перегляду і 

контролю цілі та задач лягли в основу концепції, яка стала основою сучасно-

го управління проектами і називається управлінням за цілями. 

Ключові показники є частиною системи збалансованих показників 

(Balanced Scorecard), в якій встановлюються причинно-наслідкові зв'язки між 

метою і показниками для того, щоб бачити закономірності і взаємні чинники 

впливу в бізнесі – залежність одних показників (результатів діяльності) від 

інших. 

Задача системи KPI і збалансованих показників полягає в перекладі 

стратегії організації в комплексний набір показників її діяльності, що визна-

чає основні параметри системи вимірювання і управління. Набір показників 

задає основу для формування стратегії організації і включає кількісні харак-

теристики для інформування працівників про основні індикатори успіху в те-

перішньому і майбутньому часі. Формулюючи очікувані результати, ор-

ганізація ставить мету і створює умови для її реалізації, а керівництво 

направляє енергію, здатності і знання співпрацівників на вирішення задач 

довгострокової перспективи. В інформації повинно бути рівнів стільки, 
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скільки необхідно для аналізу; набагато важливіше, щоб вона була об'єктив-

ною, точною і поступала у визначений термін.  

Базова постановка концепції збалансованих показників (ключових 

індикаторів успіху) полягає в тому, що традиційні фінансово-економічні по-

казники є недостатніми для визначення стратегічного успіху організації. Для 

вирішення цієї задачі необхідно мати більш "збалансований набір" показ-

ників діяльності організації в різних площинах, який дозволяє контролювати 

чинники, що впливають на ці показники, а не просто відстежувати результа-

ти. Для успішного моніторингу процесу в досягненні стратегічної цілі не слід 

всю увагу загострювати на оцінках минулої діяльності.  

Орієнтир на показники, що характеризують лише одну область діяль-

ності, може негативно відобразитися на кінцевому результаті. Тому система 

збалансованих показників включає чотири основні аспекти: фінансову 

діяльність; відносини із споживачем;внутрішню виробничу діяльність; нав-

чання і розвиток. 

А.Н. Чередниченко 

Интегрированная модель ценностей проектно-ориентированной 

компании 

 

Сегодня практика управления проектами обращается к вопросам ценно-

стей при разработке и реализации проектов. Современное управление проек-

тами все больше оперирует понятиями «управление ценностью проекта» 

(projectvaluemanagement) и управление на основе ценности (managementby-

projectvalue). 

Управление ценностями в деятельности проекто-ориентированной ком-

пании определяет стратегию развития организации, стратегию проектов и 

продукты проектов. Под ценностями следует понимать не экономические 

выгоды, не удачные инвестиции, не денежные компенсации акционерам, а 

следует говорить о ценностях корпоративных, общечеловеческих, семейных 

– традиционных и ключевых. Именно эти ценности определяют не матери-

альную сторону дел, а человеческий фактор, который является основополо-

гающим в реализации стратегии проектов компании. Именно люди – от чле-

нов совета директоров до исполнителей работ (например, рабочих на заводе) 

– должны понимать стратегию и применять ее на практике. Это возможно 

только в том случае, если стратегии соответствуют системе ценностей людей 

компании. 

В рамках компании могут проявляться различные уровни ценностей: от 

объединения людей и их взаимодействии в виде племени до гибких иерар-

хий, способных быстро реагировать на изменения внешней среды и приме-

нять инновационные технологии с целью реализации стратегии компании. 

Сегодня рассматриваются восемь систем ценностей, которые существуют 

совместно, поочередно определяя стратегию развития компании и влияя на 

выбор организационной структуры и стиля управления. Уровни развития ор-

ганизационной структуры, построенной на основе ценностей, можно охарак-
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теризовать в зависимости от проявления в компании определенных правил, 

норм и принципов взаимодействия. 

Разрабатывая системные модели ценностей на каждом уровне управле-

ния организацией и создавая профили ценностей участников проекта, можно 

наиболее эффективно управлять персоналом с учетом их предрасположенно-

сти к выполнению определенных работ в проекте, проводить разработку и 

внедрение методологии и информационной системы управления проектами с 

минимальным сопротивлением людей нововведениям в компании. 

Модели ценностей являются основой интегрированной модели ценно-

стей – модели возникновения и развития ценностей компании. Данная мо-

дель позволяет охарактеризовать организационную структуру компании, вы-

явить «узкие места» в системе управления, сформировать стратегию развития 

организации с учетом рисков. Интегрированная модель включает описание 

ценностей и признаки их проявления, направления поведения при влиянии 

определенных ценностей на стратегию компании, пути взаимодействия как с 

внутренними, так и с внешними факторами среды деятельности проектно-

ориентированной организации. На основе данной модели формируется при-

родный профиль компании и создается «живая» организационная структура 

управления предприятием. 

А.Н. Чередниченко, И.В. Подейко 

Влияние понимания ценностей на успех проекта 

 

Одной из ключевых компетенций менеджера проекта является понима-

ние ценностей - это «умение воспринимать внутренние качества других лю-

дей и понимать их точку зрения» [NCB 3.0]. Данная компетенция может ока-

зать существенное влияние на организацию и осуществления проекта, а так-

же на его успешность. Показателем успешного управления проектом являет-

ся умение руководителя проекта распознать сильные стороны и качества 

других людей, с последующим самовыражением и персональным развитием 

каждого участника команды проекта. Внутреннее состояние при взаимодей-

ствии с внутренними стратегиями каждого человека формирует поведенче-

ские ценности. 

Каждый представитель первичной группы заинтересованных сторон 

является носителем уникальных ценностей, которые могут оказывать 

влияние на ход выполнения проекта. Понимание механизмов формирова-

ния ценностей (изменение условий жизни, изменение глубинных образов 

мышления, жизненных приоритетов), увеличивает вероятность сплотить 

коллектив в несколько раз. Это в свою очередь влияет на эффективность ра-

боты команды проекта и, в конечном итоге, на его успешность. 

Разработанный план проекта должен быть принят всеми сторонами, что 

довольно тяжело достигнуть в силу различных интересов групп участников. 

Для успешного принятия плана проекта проектному менеджеру необхо-

димо понимание всех видов ценностей: личных, организационных, соци-
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альных. Руководитель проекта, осознавая свои собственные ценности, по-

буждает окружающих проявлять эти ценности по отношению к нему.  

Для решения различных спорных вопросов руководителю проекта необ-

ходимо учитывать ценности каждого из участников, ценности организации, 

ценности среды, где развивается проект. Понимание ценностей способствует 

достижению консенсуса в команде проекта и при взаимодействии с различ-

ными участниками. 

На стратегию поведения человека влияют его внутренние убеждения и 

невидимые глубинные образы мышления, которые формируются жизненны-

ми приоритетами. Стратегия поведения человека неотделима от стратегии 

управления трудовыми ресурсами проекта. Учитывая стратегию поведения 

каждого участника команды и глубинный образ его мышления, можно по-

нять, как общаться с данным человеком. Такое понимание ценностей участ-

ников команды делает наиболее эффективным командную работу. 

Используя технологию спиральной динамики в процессах управления 

трудовыми ресурсами проекта, формируется профиль каждого участника и 

всей команды проекта. На основе данных профилей участников разрабатыва-

ется стратегия взаимодействия с участниками команды проекта. В рамках 

процессов управления трудовыми ресурсами менеджер проекта на основе 

профилей определяет стратегию развития членов команды с учетом образа 

мыслей, мотивов, жизненных приоритетов.  

Показатели успешности проекта тесно взаимосвязаны с ценностями 

каждого участника проектной группы. Основные показатели успешности 

проекта: достижение поставленных целей, качество, сроки и стоимость. 

Рассмотрим влияния различных ценностей членов проектной команды 

на успешность проекта. Так на достижение целей проекта могут оказать су-

щественное влияние члены команды, образ мышления которых ориентирован 

на процесс. Такие люди меньше склонным, к какому-либо творчеству и ини-

циативе внутри команды, они ждут, что им скажут, что именно нужно сде-

лать и когда завершить работу. Таким людям лучше всего поручать парал-

лельную работу к актуальным задачам, либо роботу, которая не стоит на кри-

тическом пути. Все работы связанные с критическим путем, необходимо по-

ручать людям, ориентированным на результат и на инновации. 

Соответствие между законами и стандартами лучше всех отслеживают 

люди с преобладающим процессным мышлением. Им гораздо легче детали-

зировать любой процесс, чем другим участникам команды. Человек с преоб-

ладающим глобальным мышлением, может упустить из виду какую-то де-

таль, что в результате повлияет на качество проектных работ. 

В свою очередь, время лучше всего отслеживают люди с преобладаю-

щим глобальным или абстрактным мышлением, а также люди мыслящие си-

стемно. Они способны к творчеству, к самовыражению, к реализации себя. 

Определить преобладающий глубинный образ мышления, мы можем с 

помощью тестов, наблюдения и личного общения с участниками проектной 

команды. Нужно учитывать тот момент, что все тесты субъективны, и каж-
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дый человек стремится показать себя с лучшей стороны. Все это нужно учи-

тывать при построении профилей и разработке стратегии взаимодействия 

внутри проектной команды.  

Понимание ценностей не ставит никаких шаблонов и никаких ограниче-

ний относительно человеческих способностей и возможностей. Основная за-

дача проектного менеджера не изменять компетентности и ценности челове-

ка, а найти ему соответствующие задачи, то есть найти необходимого чело-

века для нужной работы в определенное время. 

А.Н. Чередниченко, К.В. Сухар 

Стратегия интегрированного маркетингав проектно-

ориентированной организации 

 

Продвижению продуктов компаний в сфере информационных техноло-

гий сегодня уделяется много внимания. Задача повышения конкурентоспо-

собности отечественных ИТ-компаний трудно решить привычными для дру-

гих отраслей экономики способом. Эффективный маркетинг проектов ИТ 

компании не может иметь подчиненное положение в системе управления 

компании. Главная задача маркетинга здесь состоит в формировании несу-

ществующего спроса на невостребованные до сих пор технологии на основе 

высшей математики и научно-популярной фантастики, трeбующий глубоких 

специальных знаний и умения мыслить и говорить образами. 

Сегодня главная задача маркетинга проектов ИТ компаний состоит в со-

здании и поддержании положительного имиджа, репутации, цельного «живо-

го » образа компании, ее бренда. Маркетинг должен быть сосредоточен на 

создании бренда самой ИТ- компании. 

Усложнение программных продуктов и процессов их разработки, резкое 

расширение его функциональности, потребность в менеджерах-управленцах, 

способных организовать процесс разработки на основе трансформации инди-

видуальных ценностей в продукт, услуги, решения. Эти факторы усложняют 

процессы разработки и вывода на рынок продуктов ИТ-компаний, и требуют 

применения интегрированных технологий. 

Деятельность ИТ-компаний должна основываться на интегрированном 

маркетинговом подходе. Интегрированный маркетинг - это в первую очередь 

маркетинг-микс 4P («product, price, place, andpromotion»), брендинг и ориен-

тация на клиента. Это единство внешнего и внутреннего маркетинга, цель 

которого состоит в том, чтобы поставить на службу интересам потребителей 

деятельность всех подразделений компании. Маркетинг в данном случае бу-

дет «сквозной» системой, которая проходит «красной полосой» в деятельно-

сти всех подразделений компании и преследует следующие цели: понимание 

рынка через анализ спроса и предложения; разработка предложений по соз-

данию продуктов или услуг, ценовая политика, каналы продаж, информиро-

вание о продукте потребителя; проникновение на рынок; следование выб-

ранной философии взаимодействия с рынком. С такой точки зрения, марке-

тинг становится функцией управления процессом удовлетворения потребно-
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стей, как внутренних, так внешних. В данном случае традиционная организа-

ционная «пирамида» (потребитель в основании, а высшее руководство – ве-

ршина пирамиды, становится перевернутой – высшее руководство определя-

ет потребности потребителей (внутренние и внешние потребности), на удов-

летворение которых будет направлена стратегия компании. 

Интегрированный маркетинг ИТ компании при разработке и реализации 

проектов направлен на обеспечение достижения целей организации. Опреде-

ляя продукты, ценовую политику, каналы продаж и продвижение программ-

ного продукта на рынок, следует также помнить о создании бренда компа-

нии. Бренды используются в качестве средства защиты от ценовой конкурен-

ции. Сильные бренды внушают больше доверия, обещают больше комфорта 

и создают впечатление лучшего, чем у менее известных марок, качества. Лю-

ди согласны платить больше за продукты известных брендов. Но необходимо 

понимать, что одни только затраты на рекламу не делают бренд сильным. 

Сила бренда определяется характеристиками и качеством продукта проекта, 

что необходимо учитывать в процессах управления качеством проектов. 

Л. С. Чернова 

Метод освоенного объема в управлении стоимостью проектов 

наукоемких предприятий 

 

Одним из основных параметров любых проектов является стоимость. На 

этапе выбора проекта создания наукоемкого продукта, который, как правило, 

имеет большую продолжительность, предпочтение, при остальных равных 

условиях, отдается проекту, стоимость которого ниже. Актуальность кон-

троля стоимости проекта в процессе реализации очевидна, поэтому методы, 

позволяющие четко и объективно представлять, где сейчас находится реали-

зуемый проект, куда движется по сравнению с тем, куда должен направлять-

ся, а также, где в ближайшее время проект окажется, требуют постоянного 

изучения и совершенствования. Среди известных методов прерогатива отда-

ется методу освоенного объема, который позволяет получить обоснованные и 

своевременные ответы на следующие вопросы : отстает проект от графика 

или опережает его; насколько эффективно используется время; какова веро-

ятная продолжительность проекта; находится проект в рамках или за рамка-

ми бюджета; насколько эффективно используются ресурсы; насколько эф-

фективно должны использоваться ресурсы для успешного завершения проек-

та; какова ожидаемая стоимость проекта; будет проект завершен в рамках 

или за рамками бюджета. 

Если в ходе использования метода освоенного объема будет обнаружен 

перерасход бюджета или отставание от календарных планов, то руководитель 

проекта, использующий этот метод будет знать : 

- где (в каком месте проекта) возникли проблемы; 

- являются ли проблемы критическими или нет; 

- что необходимо предпринять для разрешения выявления проблем. 
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 Проект создания наукоемкого продукта, как правило, состоит из двух 

стадий - стадии разработки и стадии реализации (рис.1). Метод освоенного 

объема используется 

на стадии реализации 

проекта, который ха-

рактеризуется мак-

симальными затрата-

ми по проекту. 

 Рис. 1. Жизненный 

цикл проекта и метод 

освоенного объема   

Метод освоенного объема представляет собой совокупность процедур 

по измерению, анализу и прогнозированию основных текущих показателей 

продолжительности, стоимости и содержания проекта по подготовке отчетов 

для принятия решения, для оперативного планирования и выполнения работ 

по проекту всеми участниками проекта, как исполнителями, так и руководи-

телями. Схема процедур метода освоенного объема показана на рис. 2.  

 
Рис. 2 Общая схема процедур метода освоенного объема 

Для эффективного метода освоенного объема необходимо постоянно со-

би 

рать данные о фактически выполненных работах, использованных ресурсах и 

производственных затратах в рамках каждого контрольного элемента, каждо-

го пакета работ. Данные о фактических объемах и затратах должны соби-

раться и фиксироваться способом, позволяющим соотнести их с базовыми 

плановыми показателями, с базовым планом выполнения проекта. 

Контроль проекта должен включать в себя метод освоенного объема в 

целях анализа и оценки текущего статуса и прогресса проекта и осуществ-

ляться путем сравнения фактических показателей объемов и стоимости с ба-

зовыми плановыми показателями. Основные показатели метода освоенного 

объема, такие как освоенные объемы, фактические затраты и плановые объе-

мы, позволяют не только фиксировать фактические результаты, но и прогно-
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зировать будущее состояние проекта и на основе этих прогнозов принимать 

правильные управленческие решения. 

 Характеристики конкретного проекта влияют на условия применения 

метода освоенного объема. Как любой другой инструмент, метод освоенного 

объема требует адаптации, настройки на специфику проектной ситуации. Ха-

рактеристики проектной ситуации можно представить в двух измерениях – 

измерениях важности и неопределенности. Первое измерение отражает влия-

ние успеха или неудачи проекта на стратегические цели участников проекта. 

Второе измерение отражает вероятность успеха или неудачи проекта. 

Используя метод освоенного объема при реализации проектов, можно 

рассчитывать на управление стоимостью проекта, т.к. этот метод представля-

ет собой совокупность процедур по измерению, анализу и прогнозированию 

основных текущих показателей, продолжительности, стоимости и содержа-

нию проекта по подготовке отчета для принятия решения, для оперативного 

планирования и выполнения работ по проекту всеми участниками проекта, 

как исполнителями, так и руководителями. 

М.Л. Чернова 

Применение рефлекторных экспертных систем для определения 

ценности проекта и прогнозирования трендов вариативных дис-

кретных показателей проекта по заранее детерминированным по-

казателям, составляющим оцениваемый проект в организации 

 

Основная задача интеллектуальной программы оценки инвестицион-

ных решений – поддержка принятия решения экспертом. Суть решения – 

вкладывать инвестиции в тот или иной девелоперский проект или нет. 

В основе разрабатываемой системы лежит уникальный подход к созда-

нию интеллектуальных программных систем, предложенный в теории неси-

лового взаимодействия - метод рефлекторных экспертных систем. Он приме-

няется на практике в реализации идей по созданию искусственного интеллек-

та. 

Тестирование алгоритма показало точные результаты (один раз 100% 

из 100%, остальные в среднем 64% из 100%). 

Но столь высокая точность может быть достигнута только при пра-

вильном выборе показателей описывающих проект и их дискретных значе-

ний. Показателей должно быть немного, но они должны охватывать всю об-

ласть проекта и полно его описывать. Вариантов дискретных значений, кото-

рые может принимать параметр так же должно быть небольшое количество 

по отношению к общему объему данных в базе знаний. 

Например, 100% результат был достигнут при таком эксперименте. 

В базу знаний было занесено 10 выполненных проектов. Каждый про-

ект описывался одинаковым набором из 11-ти параметров, составленных 

экспертами: 

Удаленность от Киева 

Природные характеристики 
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Инфраструктура 

Характеристики домовладений 

Средняя площадь земельного участка 

Количество домов 

Средняя площадь домов, м.кв 

Средняя площадь земельных участков, 

соток 

Время строительства, лет 

Год окончания строительства 

У каждого параметра было всего 4 варианта значений – текстовых или 

диапазон чисел. Например: 
Параметр Код Значение параметра 

Инфраструкту-

ра 

100 - В наличии есть только охрана, детская площадка, продуктовый магазин, 

аптека и банкомат или нет одного/нескольких из этих объектов 

 

200 - В наличии есть охрана, детская площадка, продуктовый магазин, аптека, 

банкомат, а также 1-2 из нижеперечисленных объектов 

 

300 - В наличии только охрана, детская площадка, продуктовый магазин, аптека, 

банкомат, а также 3-4 из нижеперечисленных объектов 

 

400 - В наличии есть охрана, детская площадка, продуктовый магазин, аптека, 

банкомат, а также 5 или больше из следующих объектов: спорткомплекс, бас-

сейн, сауна, теннисные корты, салон красоты, ресторан, СТО, автомойка 

 
Средняя пло-

щадь земельно-

го участка 100 - Менее 10 соток или земля не переходит в собственность покупателя 

 

200 - 10-20 соток, земля переходит в собственность покупателя дома 

 

300 - 21-30 соток, земля переходит в собственность покупателя дома 

 

400 - олее 30 соток, земля переходит в собственность покупателя дома 

После этого были внесены 2 проекта, которые состояли из такого же 

набора параметров но часть из этих параметров были прогнозными, для них 

необходимо было определить одно из 4-х значений. Остальные параметры 

значения имели. В таблице 1 приведены эти проекты, в скобках указанны 

правильные ответы, а цифра перед ними – код значения параметра 

Таблица 1. Пример рассчитанных полей РЕКС 
 

 
Зеленый 

Гай 

Три Ре-

ки 

Удаленность от Киева: 400 400(400) 

Природные характеристики 100 100 

Инфраструктура 200(200) 200 

Характеристики домовладений 200 100 

Средняя площадь земельного участка 200 100(100) 

Количество домов 100 100(100) 

Средняя площадь домов м.кв. 200(200) 200 

Средняя площадь земельных участков, соток 100 100(100) 

Время постройки 200 300(300) 

Год окончания строительства 200(200) 100 

Из сделанного системой прогноза, например, по первому проекту кот-

теджа «Зеленый Гай» можно сделать вывод, что при удаленности участка от 

Название 
полей 
документо
в 

Название кот-

теджа 
Параметры про-

екта 



 

270 

 

Киева 15 км от КПП и меньше, природных характеристиках - лес и водоем в 

непосредственной близости от городка, средняя площадь земельного участка 

- 85га, и других значений параметров РЕКС предлагает вариант, что год 

окончания строительства будет - более 5 лет. 

Разрабатываемому приложению «РЕКС» по поддержке принятия ре-

шений нет аналогов в мире. 

 ПО «РЕКС» основано на уникальном алгоритме, в некоторой степени 
повторяющем способности мыслить человеческого мозга. 

 ПО «РЕКС» позволяет упорядочить в удобном виде данные, на основе 
которых принимаются решения об инвестировании денег в проекты. 

 ПО «РЕКС» позволяет сохранять и накапливать опыт удачных и не-
удачных реализованных Компанией проектов. Большой плюс, что получить 

данные из этого архива документов можно получить в любой момент из лю-

бого места. 

 ПО «РЕКС» предлагает самые удачные решения на основе накоплен-
ного Компанией опыта реализации удачных и неудачных проектов. 

 ПО «РЕКС» предоставляет отчеты по каждому предложенному реше-
нию, для облегчения принятия решения экспертом. 

 ПО «РЕКС» хранит все статистические данные – опыт реализации де-

велоперских проектов Компании, в зашифрованном виде. 

С. К. Чернов, Н. В. Касаткина 

Управление проектом мотивации труда отдельных категорий 

персонала проектно-управляемого государственного предприятия 

НПКГ «Зоря» - «Машпроект» 

 

В практической деятельности HR – менеджеров всегда был особо актуа-

лен вопрос создания и дифференциации систем мотивации труда для различ-

ных категорий и групп персонала в силу огромных различий в составе трудо-

вых функций. С одной стороны многообразие мотивационных систем значи-

тельно усложняет их разработку, внедрение и администрирование, с другой 

стороны «одна на всех» система мотивации не способна учесть многообразие 

факторов, влияющих на трудовое поведение персонала.  

На государственном предприятия НПКГ «Зоря» - «Машпроект» был 

разработан проект мотивации труда отдельных категорий персонала с повре-

менной формой оплаты труда. Проект мотивационной системы включал в се-

бя следующие элементы с разработкой соответствующих Положений: 

– изменение системы оплаты труда с использованием факторной оценки 

ключевых показателей эффективности работника и результативности его 

труда; 

– создание системы определения лучших работников по подразделени-

ям, службам, по предприятию в целом по итогам работы (ежемесячно); 

– проведение конкурсов на звание «Лучшего по профессии» (2-3 раза в 

год); 
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– обеспечение широкой гласности как положительных, так и негативных 

моментов деятельности персонала. 

Ключевым звеном в этом проекте было изменение системы оплаты тру-

да, на которой бы и хотелось более подробно остановиться.  

Система оплаты труда была спроектирована для получения синергети-

ческого эффекта от синтеза двух принципиальных подходов к оплате труда 

персонала – оплаты по компетенциям и оплаты по достигнутым результатам.  

Весь персонал предприятия был разбит на следующие категории: основ-

ные рабочие, вспомогательные рабочие, технические служащие, специали-

сты, профессионалы и руководители.  

Основой дифференциации основной заработной платы всех категорий 

работников стало ее разделение на постоянную и переменную части. Начис-

ления как основной, так и переменной части заработной платы стали произ-

водиться по результатам оценки труда каждого работника.  

Формула для расчета основной заработной платы основного рабочего 

(З): 

З = О*( С работы

ч
+ С перем

ч )   

О - отработано в урочное время по табелю основным рабочим в расчет-

ном периоде; 

С работы

ч
- часовая тарифная ставка соответствующей тарифной сетки в 

гривнах, определяемая по среднему разряду работ, выполненных работником 

в расчетном периоде, согласно действующим на предприятии тарифным 

ставкам;  

С перем

ч - переменная часовая тарифная ставка в гривнах, которая в свою 

очередь рассчитывается по формулам: 

Для рабочих имеющих уровень выполнения норм времени 100% и бо-

лее: 

С перем

ч  = Крезультат * С работы

ч
*(В/О -1)   

Для рабочих имеющих уровень выполнения норм времени менее 100%: 

С перем

ч  = (1 / Крезультат)* С работы

ч
*(В/О -1)   

Для рабочих, имеющих уровень выполнения норм времени 100%, ос-

новная заработная плата рассчитывается по формуле: 

З = Крезультат*О* С работы

ч
   

Крезультат- поправочный коэффициент, учитывающий индивидуальную 

оценку рабочего, значение Крезультат для производственных рабочих опреде-

ляется по приложению 1; 

В- объем работ в нормо-часах, фактически выполненных рабочим в рас-

четном периоде. 

Оценка труда рабочего осуществляется комплексно по объективным и 

субъективным факторам в баллах.  

Основная заработная плата руководителей, специалистов, профессиона-

лов, технических служащих и вспомогательных рабочих определяется про-

порционально отработанному времени по схеме: 
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Основная зарплата = Базовый оклад + Переменная часть 

Расчетная формула для определения основной заработной платы (З) ра-

ботника этих категорий имеет следующий вид: 

З = Б* О : Н * (1 + Крезультат* (Кинд – 1)) 
Б – базовый оклад;  

О – часы,фактически отработанные в урочное время в расчетном месяце; 

Н – номинальныймесячный фонд рабочеговремени в часах по календа-

рю-графику работы предприятия; 

Крезультат – коэффициент результативности труда, определяемый ежеме-

сячно по результатам оценки работника; 

Кинд – индивидуальный коэффициент. 

Работнику гарантируется выплата базового оклада (постоянной части) в 

соответствии с законодательством Украины и Отраслевым тарифным согла-

шением за фактически выполненную работником месячную норму труда 

(объем работ, предусмотренный планом работы на месяц). 

Размер переменной части основной заработной платы, учитывающий ре-

зультативность труда работника, зависит от ежемесячной оценки эффектив-

ности работника (количества баллов) по дополнительным требованиям к 

должности, главные, из которых – качество, объем и сроки выполнения по-

ставленных задач. 

Таким образом, внедрение всех элементов новой системы мотивации и, 

в первую очередь, системы оплаты труда на проектно-управляемом государ-

ственном предприятии НПКГ «Зоря» - «Машпроект» позволило администра-

ции решить поставленную цель – повышение производительности труда на 

основе баланса интересов собственника и различных категорий персонала.  

С.С. Чугуєвець 

Трансформація ситуаційних цінностей зацікавлених сторін проек-

тів впровадження систем управління знаннями 

 

Однією з ознак сучасних систем управління знаннями є їх унікальність, 

яка зумовлена унікальністю тієї організації, в якій вони створені. При цьому, 

ця унікальність не є постійною. Вона змінюється, починаючи з моменту іні-

ціалізації проекту впровадження системи управління знаннями, і продовжу-

ється постійно на протязі існування організації.  

Головне призначення системи управління знаннями – це постійне отри-

мання нових організаційних знань завдяки творчій діяльності співробітників 

організації як унікальних особистостей. Тобто, система повинна ефективно 

реалізовувати увесь процес від творчої діяльності генерування знань до пере-

воду їх у вигляді корисних організаційних знань. Практика створення систем 

управління знаннями свідчить, що в процесі їх впровадження відбувається 

зміна цінностей всіх зацікавлених сторін. Це зумовлено тим, що основним 

компонентом системи виступають співробітники – творчі особистості. В се-

редніх і великих організаціях, де найчастіше впроваджуються системи 

управління знаннями, таких особистостей багато. Їх особиста реакція на різні 
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завдання, які ставляться перед системою управління знаннями у відповіднос-

ті до ситуацій, які складаються в організації, буває не тільки різною, а й дуже 

часто діаметрально протилежною. Тому розв’язання кожної такої ситуації 

треба розглядати як проект управління знаннями. Але його неможливо спла-

нувати і реалізувати за допомого традиційних інструментів управління прое-

ктами. Чітко спланувати появу нових, потрібних для вирішення ситуації 

знань, практично неможливо.  

Однією з головних проблем таких проектів управління знаннями стає 

проблема моніторингу їх реалізації. Дуже часто втрачається сенс мати відпо-

відальну особу за той чи інший пакет робіт проекту. Більш доцільним є стає 

залучення членів команди проекту до виконання відповідних робіт. Такі 

співробітники мають додаткове завдання ситуаційної оцінки виконання робіт 

по проекту і визначення ступеню співпадіння напрямку виконання робіт з 

напрямком, який визначений по проекту в цілому.  

Одним з параметрів моніторингу є параметр трансформації тих ціннос-

тей зацікавлених осіб, які проголошувались ними на початку проекту, і іден-

тифікація тих цінностей, які фактично визначають ситуації в проекті. На 

жаль, сьогодні не існує стандартних інструментів такого моніторингу, що і 

визначає актуальність його розробки. 

Е.М. Шаравара 

Сравнительный анализ модели оценки Лучшего проекта ( Project 

Excellence) и Модели оценки технологической зрелости организа-

ций (Organizational Assessment). 

 

Модель оценки Лучшего проекта ( Project Excellence) состоит из 2-х ча-

стей: управление проектом и результаты проекта.  

Оценка управления проектом осуществляется по пяти критериям:  

 - цели проекта, 
 - лидерство, 
 - участники,  
 - ресурсы,  
 - процессы.  
Оценка результатов проекта включает в себя оценивание по четырем 

критериям:  

 результаты для клиента,  
 результаты для людей, 
 результаты для других вовлеченных сторон и основная деятельность  
 и результаты проекта.  
Каждый из критериев в свою очередь подразделяется на определенное 

количество подкритериев, позволяющих выполнить оценку наиболее емко.  

Выгодами от данной оценки являются: интенсивная самооценка и улуч-

шения, участники получают письменный отчет обратной связи по проекту от 

квалифицированных и опытных проектных менеджеров, внимание обще-

ственности, репутация внутри компании и за ее пределами. 
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Модель оценки технологической зрелости организаций (Organizational 

Assessment) является моделью, которая построена на основе модели знаний 

IPMA® для сертификации проектых менеджеров и развита для оценки орга-

низаций. Таким образом, ключевой идеей системы является логическая связь 

между сертификацией персонала и организации.  

В качестве основной идеи организации знаний для подготовки и серти-

фикации персонала используется модель «глаза». В рамках данной модели 

основные элементы знаний представляют собой компетентный взгляд на 

управление проектами, соединенный современной методологией. 

Модель оценки технологической зрелости состоит из 10 критериев:  

 культура организации в сфере УП,  

 обучение и тренинги по УП,  

 образовательные и сертификационные возможности,  

 управление знаниями по УП и инновации, 

 управление проектом, 

 управление программами, 

 управление портфелями, 

 стратегия и инткграция ЗП в организации, 

 ІТ поддержка и коммуникации, 

 Общая организация (структура, процедуры, сертификаты). 

Данные 10 критериев делятся на подкритерии, каждый из которых далее 

подразделяется на подпункты, по которым можно выполнить глубокий и все-

сторонний анализ организации, а также того, насколько эффекктивно в ней 

осуществляется управление проектами, программами и портфелями. 

О.С. Шарова 

Про деякі питання інтеграції управлінського, бухгалтерського та 

податкового обліку на підприємстві в межах проектного управління 

 

Однією з конкурентних умов діяльності будь-якого підприємства, в тому 

числі проектно-орієнтованого, є наявність системи управлінського обліку. 

Відомо, що така система надає можливість керівнику вищої ланки керувати 

підприємством шляхом прийняття обґрунтованих рішень на основі достовір-

ної, точної та, наскільки це можливо, повної інформації. Останнім часом на-

була поширення ідея формування системи управління компанією виключно 

на методології проектного менеджменту. В дослідженні зазначено, що така 

ідея «має серйозні вади, основними з яких є проблеми забезпечення механіз-

му управлінського впливу на поточну операційну діяльність компанії, яка не 

пов’язана з реалізацією проектів». Автором зазначеного дослідження обґрун-

товано необхідність та можливість гармонійного інтегрування процесної та 

проектної управлінських концепцій для забезпечення розвитку сучасної ком-

панії, що органічно поєднує переваги процесно-орієнтованого управління та 

методології управління проектами.  
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Відомо, що будь-яке підприємство забезпечує свою життєздатність опе-

раційною діяльністю, а для розвитку та для досягнення стратегічних цілей 

використовує інструмент проектів, портфелів проектів та програм.  

При цьому керівнику для прийняття рішень необхідні як повна та досто-

вірна інформація щодо даних управлінського, бухгалтерського та податково-

го обліку, так і знання щодо усіх тонкощів законодавства, «правила гри» за 

яким мають стійку тенденцію щодо постійних змін. Зазначені види обліку за-

звичай виконуються в рамках «фінансового» року, який кожна компанія в за-

лежності від свого бізнесу визначає самостійно, і такий рік не завжди співпа-

дає з календарним. 

Проектне управління вимагає чіткого планування та контролю виконан-

ня бюджетів як проектів, так і бюджетів портфелів проектів та програм. Ма-

сштаб цих процесів залежить від багатьох чинників. Коли організація ство-

рюється «під проект» (це характерно для девелоперських проектів, у яких 

створюється юридична особа з функціями замовника-забудовника), то проце-

си планування бюджету та графіку фінансування, а також процеси виконання 

та контролю бюджету розглядаються як процеси управлінського обліку та 

гармонійно інтегруються з бухгалтерським та податковим обліком.  

У випадках, коли підприємство веде певну операційну діяльність і пара-

лельно здійснює проекти для свого розвитку (майже всі підприємства будь-

якої галузі, які, зокрема, вирішують питання виживання під час кризи та бо-

ротьби з конкурентами), питання інтеграції та моніторингу управлінського, 

бухгалтерського та податкового обліку стають актуальними. 

У доповіді буде показано, що система обліку витрат за проектами в роз-

різі діяльності підприємства є підсистемою управлінського обліку, будуть 

розглянуті питання формування сукупності бізнес-процесів щодо виникнен-

ня, аналізу та передачі даних від виділених центрів відповідальності до сис-

теми управлінського обліку з метою інтеграції отриманої інформації в планах 

доходів та витрат за періодами (місяць, квартал), моніторингу сформованих 

планів на основі аналізу звітів про рух грошових коштів в розрізі запланова-

них витрат підприємства, включаючи витрати за проектами.  

Доповідь буде ілюстровано відповідними прикладами діяльності великої тор-

гової мережі, яка паралельно із діяльністю по генерації прибутку планує та 

реалізовує програму свого стратегічного розвитку шляхом впровадження 

проектів із створення та відкриття нових торгових комплексів 

А.В. Шахов, А.В. Шамов 

Формирование благоприятной проектной среды – основа государ-

ственно-частного партнерства 

 

Одним из наиболее эффективных способов привлечения частных инвестиций 

к выполнению государственных задач в различных сферах общественной 

жизни (развитие инфраструктуры, медицина, образование и др.) в последние 

годы в различных странах мира стало государственно-частное партнерство 

(ГЧП). Украина также активизировала деятельность в данном направлении: 
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Верховной Радой в 2010 году принят соответствующий Закон, Кабинетом 

Министров приняты некоторые подзаконные акты для реализации норм За-

кона, при Комитете экономических реформ создана специальная структура, 

целью деятельности которой является содействие реализации национальных 

проектов.  

Первоочередной задачей, на наш взгляд, является создание научной основы 

развития государственно-частного партнерства на основе анализа передового 

опыта развитых стран и особенностей состояния украинской экономики. 

В данной работе предложена модель, позволяющая на основании цен-

ностного подхода оценить состояние среды с точки зрения эффективности 

содействия внедрению методологии проектного управления. Категория 

«ценность» в последние годы все чаще используется специалистами в обла-

сти проектного менеджмента. Однако, анализ десятков научных работ пока-

зывает, что несмотря на популярность терминов «ценность» и «управление 

ценностью» в среде специалистов пока отсутствует единый подход к опреде-

лению и методов определения данной категории. 

В работе [1] С.Д.Бушуев определяет ценность как выгоду, получаемая от 

реализации проекта всеми заинтересованными сторонами. Автор предлагает 

рассматривать ценность проекта как комплексный показатель, состоящий из 

ценности продукта и ценности организации, реализующей проект. В соответ-

ствии с мнением проф. В.А.Рач [2], который вводит понятие «гармонизиро-

ванная ценность», гармонизацию ценности необходимо рассматривать в двух 

аспектах: гармонизацию со стратегическими целями организации, реализу-

ющий данный проект и гармонизацию ценностей всеми заинтересованными 

сторонами проекта. В статье [3] предпринята попытка определить ценность 

того или иного проекта на основании теории полезности. Полезность того 

или иного проекта зависит от целей, которые преследуют заинтересованные 

стороны. Можно предложить следующий способ количественного определе-

ния ценности проекта, который основан на представлении о цели, достиже-

нию которой способствует реализация проекта. Чем в большей мере свое-

временное и качественное выполнение проекта помогает достижению цели, 

тем более ценным он считается. 

Если достижение цели не обязательно, но вероятно в результате успешного 

выполнения проекта, то предлагается использовать следующий критерий: 
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где pіj - вероятность достижения j-ой цели i-ой заинтересованной стороной 

при условии невыполнения проекта, а Pіj – в случае его успешного оконча-

ния. 

Следует обратить внимание, что апостериорная вероятность Р может быть 

для различных заинтересованных сторон проекта как больше, так и меньше 

р. В последнем случае полезность для данной стороны будет отрицательна.  

Общую полезность проекта можно определить из соотношения: 
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где n – количество заинтересованных сторон проекта, m – число целей, 

αіj – коэффициент, учитывающий значимость той или иной заинтересованной 

стороны в данном проекте. Значения коэффициентов αіj определяются экс-
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Интегральная ценность проекта составит отношение его полезности к сумме 

затрат, необходимых для реализации данного проекта. 

Для оценки влияния среды на ход реализации и успешность проекта нами 

предлагается использование метода электрической аналогии. В предложен-

ной модели проекты рассматриваются как отрицательные заряды, а заинтере-

сованные стороны – как положительные. По аналогии с теорией электриче-

ского поля проекты и заинтересованные стороны взаимодействуют между 

собой, образуя проектную среду, параметром которой является коэффициент 

проектной проницаемости – аналог диэлектрической проницаемости среды в 

электричестве. Используя такую аналогию можно сформулировать главную 

цель государственной политики как минимизацию этого параметра, то есть 

создание условий (правовых, экономических, организационных), которые бы 

не препятствовали свободному движению проектов. 

О. В. Швець 

Система підтримки прийняття рішень щодо проектів зміни струк-

тури парка рухомого складу інтермодального оператора 

 

Під проектом зміни структури (ПЗС) парка рухомого складу (ПРС) інте-

рмодального оператора (ІО) будемо розуміти комплекс дій, що включає при-

дбання, експлуатацію та продаж за ліквідаційною вартістю нової одиниці РС. 

Інтермодальний оператор являє собою проектно-керовану організацію і може 

реалізовувати одразу декілька ПЗС ПРС. Але кожного разу при прийнятті 

рішення про реалізацію наступного проекту виникає потреба у результатах 

передінвестиційних досліджень ефективності проекту. Під час виконання цих 

досліджень робиться прогноз зовнішнього середовища проекту [1], зокрема 

контейнеропотоку [2], з урахуванням можливих несприятливих умов [3, 4]. 

Після отримання прогнозу зовнішнього середовища визначається ефектив-

ність кожного з множини можливих ПЗС ПРС ІО та відбирається найкращий 

проект за обраним критерієм. Таким чином, передінвестиційні дослідження 

потребують значних математичних обчислень, які кожного разу (для кожного 

наступного проекту) необхідно виконувати у різних пакетах прикладних про-

грам. Крім того, для проектів, що вже реалізуються, теж необхідно постійно 

відстежувати їх ефективність після кожного оновлення прогнозів зовнішньо-

го проектного середовища. Таким чином, виникає потреба у єдиній системі 

підтримки прийняття рішень (СППР) про початок чи припинення реалізації 

ПЗС ПРС ІО. Така СППР дає можливість побачити стан (провести моніто-

ринг) всіх проектів, що реалізує інтермодальний оператор, та виконати моде-
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лювання різних комбінацій одночасно реалізованих проектів при різних про-

гнозах майбутнього зовнішнього середовища. На рис. 1 показана екранна фо-

рма розробленої СППР. Показані наступні характеристики: 

1. дата початку та завершення проекту, 

2. значення обраного критерію ефективності (у даному разі це чистий 

дисконтований дохід – ЧДД ), 

3. графічне зображення вже отриманого ЧДД (зображено світлим кольором) 

та запланованого ЧДД (зображено темним кольором). 

Пропонована СППР може допомогти проектному менеджеру прийняти 

обґрунтоване рішення про початок або припинення того чи іншого ПЗС ПРС 

ІО. 

 
Рис. 1. Екранна форма СППР щодо ПЗС ПРС ІО 

 

Л.П.Шевченко, С.Ю.Яковлев  

Программно-целевое и портфельное управление проектами на 

предприятиях лифтового хозяйства 

 

В условиях рыночной экономики основной проблемой современных 

предприятий является не выживание и сохранение своей деятельности, а по-

вышение эффективности функционирования и достижение конкурентоспо-

собности. Все эти проблемы учитываются на коммунальном специализиро-

ванном предприятии (КСП) «Харьковгорлифт» при разработке стратегиче-

ских планов управления проектами реструкторизации. Одним из способов 

решения этих проблем является использование новых современных и эффек-

тивных систем управления развитием предприятия. Однако применение до-

статочно известных методов с учетом специфики рыночной экономики также  

приводит к эффективным результатам. Одним из таких достаточно известных 

методов является метод программно-целевого управления проектами и порт-

фелями проектов.  Программно-целевой подход предполагает четкое 

определение целей, формирование и осуществление программы действий, 

которая направлена на  достижение этих целей. Программно-целевой подход 
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является теоретической основой стратегического управления, которое полу-

чает в современных условиях все большее распространение для решения за-

дач распределения ресурсов по проектам. 

 На КСП «Харьковгорлифт» применение программно-целевого управ-

ления осуществляется в следующей последовательности: выявляются и  ана-

лизируются проблемы, формируются цели, разрабатывается исполняющая 

программа, создается механизм ее реализации, проектируется система после-

дующего мониторинга исполнения программы, производится ее оценка и 

корректировка после осуществления мониторинга. 

КСП «Харьковгорлифт» - это организация, в которой также широко 

используется методология порфельно-ориентированного управления и ее  

производственная программа рассматривается на основе совокупности раз-

личных проектов и портфелей проектов, реализация которых обеспечивает 

достижение стратегических целей предприятия.  

Задачами портфельного управления проектами на КСП «Харьковгор-

лифт являются: внедрение прогрессивных технологий для обеспечения инно-

вационной деятельности организации; обеспечение ее стратегического разви-

тия; повышение эффективности ее работы путем обновления производствен-

ных фондов; оказание заданного объема ремонтных услуг в запланированные 

сроки и с требуемым качеством; повышение эффективности распределения 

финансовых и других ресурсов по портфелям. 

Управление портфелем проектов включает: создание портфеля; отбор 

проектов в портфель; планирование проектов и организацию работ; распре-

деление бюджетов проектов; управление реализацией проектов; контроль 

выполнения проектов и их коррекция; завершение и закрытие проектов. 

К.Р. Шкаленко 

Аналіз структур формування программ регіонального розвитку 

 

В останні три десятиріччя в світі намітилася тенденція до переважання 

регіонального підходу в економічній політиці. Однією з причин є наявність у 

більшості країн нерівності розвитку регіонів. 

Світова спільнота багатьох країн обговорює питання пов’язані з регіо-

нальним розвитком. Основними методами, що існують на даний час, є ство-

рення СЕЗів (свободних економічних зон) чи розвиток регіонів на основі 

кластерного поділу. 

На зміну плановій економіці прийшла риночна. На зміну індустріальній 

моделі розвитку прийшла постіндустріальна та інноваційна моделі. Це озна-

чає, що для того, щоб регіону та бізнесу вижити та розвиватися в нових умо-

вах, на зміну застарілим підходам повинні прийти нові технології управління 

регіональним розвитком, адаптовані під використання в суспільстві, заснова-

ному на знаннях та останніх здобутках економіки, технічних та гуманітарних 

наук. 

На початковому етапі наукового дослідження пропонується наступна 

модель управління успіхом програми розвитку регіонів. 
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Рис. 1. Модель портфельного управління успіхом 

Будуємо програму розвитку регіону основану за принципом обробки 

вхідної інформації про існуючі проблеми конкретного регіону.  

Що таке успіх реалізації прогарми – це коли всі вимоги зацікавлених 

сторін задоволені. Отже, праворуч, на вході в систему розміщуємо вимоги 

зацікавлених сторін (назвемо їх «вхідними критеріями (факторами) успіху). В 

рамках програми розвитку реалізуються ряд проектів, що добираються до її 

складу за принципом визначення та порівняння їх соціально-економічного 

пріоритету. Кожен проект відноситься до певної «лінії розвитку», яка в свою 

чергу також має свій пріоритет при виборі першочерговості виконання лінії 

розвитку він враховується. Але виконувати всі проекти всіх ліній розвитку 

одночасно неможливо. Отже, вже при формуванні стратегічного плану роз-

містивши акценти та пріоритети для вирішення конфліктів ресурсів застосо-

вуємо портфельний підхід в реалізації проектів. Цей метод допоможе розум-

но, адекватно та пропорційно розподілити ресурси.  

Отже, програма розвитку буде розподілена на фази (портфелі). Проміжні 

індикатори успіху будуть вимірюватися та аналізуватися, порівнюватися з 

вхідними індикаторами, що даватиме коригуючи поправки до старту наступ-

ної фази (портфелю). В результаті реалізації всіх фаз отримаємо фінальні 

(підсумкові результати) індикатори. Провівши порівняльний аналіз досяг-

нутих (вихідних) індикаторів можна оцінити успішність програми в цілому. 

Одною з важливих проблем регіональної політики є недостатність (об-

меженість) масштабу управління регіональним розвитком. Коли масштаб об-

межений 4 роками (пердвиборчий цикл), то говорити про яку-небудь дов-

гострокову стратегію не можливо. Адже ефект від будь-яких перетворень 

відчутний на 5-7 рік. Ефект від запропонованої моделі в тому, що фази порт-

фелі можна планувати на будь-який термін. Отже в будь-якому випадку пер-

шочергові проекти будуть виконані. 
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Н.П. Ярошенко  

Формирование ментального пространства программ развития 

сложных систем 

 

Конкурентоспособность организаций существенно зависит от того, как 

построена и насколько эффективно применяется система знаний. Результаты 

проектов и программ развития, обеспечивающие конкурентоспособность, 

будут сильно зависеть от этого. Переход к экономике знаний требует концен-

трации внимания на создании инструментов развития ментального простран-

ства организаций. 

Организационная платформа для управления программами и проекта-

ми, базовой частью, которой является ментальное пространство, является 

каркасом, который формализует отношения между корпоративными страте-

гиями (как для публичных, так и непубличных корпораций) и программа-

ми/проектами, а также, эффективно использует программы/проекты к созда-

нию корпоративных ценностей. Такие функции организационной платформы 

требуют создания структур знаний, образование которых приведет к реали-

зации стратегии через управление проектами и программами. 

Цель развития ментального пространства увеличить компетентность 

организации, чтобы она могла успешно реализовать стратегические проекты 

и программы развития. Поскольку продукты и услуги, произведенные орга-

низацией, созданы сложной комбинацией основных компетенций организа-

ции, то продукты, требующие компетенцию, которой не достаточно в орга-

низации, не могут быть созданы. Кроме того, чем чаще основная компетен-

ция используется, тем выше качество и конкурентоспособность производи-

мой продукции или услуг.  

Область знаний состоит из комбинации фактов, правил и данных, не-

обходимых для эффективной поддержки деятельности организации, инстру-

ментов получения новых знаний и реализации инноваций.  

Недавний глобальный кризис преподнес много ясных и серьезных уро-

ков, полученных в результате цепей системных кризисов в экономиках, не-

удач ряда проектов, которые, хотя и были хорошо спланированы, использо-

вали правильные средства управления проектами, но, к сожалению, проекты 

и программы развития не были привязаны к системам ценности заинтересо-

ванных сторон и ментальным пространствам организаций. Стратегии разви-

тия, ощущали недостаток концептуальной проработки и архитектуры, не бы-

ли оправданы с точки зрения стоимости жизненного цикла программы, име-

ли серьезные разрывы между стратегическим планом и ходом реализации 

программы или проекта.  

Исходя из этого, автор поставила задачу формирования нового поколе-

ния интеграционных моделей и инструментов развития на основе управления 

ментальным пространством проектов и программ. 

В докладе будет рассмотрен интеллектуальный капитал, как источник 

конкурентоспособности организаций, который повышают дополнительную 
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ценность организаций. Интеллектуальный капитал будет увеличиваться при 

повышении уровня знаний сотрудников. Тем не менее, с другой стороны, ес-

ли используется интеллектуальный капитал третьей стороны при сотрудни-

честве с другим организациями, такой интеллектуальный капитал должен 

считаться как долговые обязательства. Риск, утратить интеллектуальный ка-

питал, третья сторона. Этот риск минимизирует патентное право. 

Р.Ф. Ярошенко  

Креативні моделі розвитку складних систем 

 

Під креативною моделлю розвитку складної системи будемо розуміти 

знання, предметної галузі, які мають навігаційну структуру. Навігаційна 

структура за звичай виконує функції візуалізації алгоритмів, що стосуються 

реакції на виклики зовнішнього середовища, вирішення внутрішніх проблем 

системи, підготовки та надання на зовнішній простір системи інформації (ме-

седжей), які стосуються поточного стану, цілей та стратегії її розвитку. Креа-

тивна модель може формувати набір креативних шаблонів, які застосовують-

ся для вирішення конкретних задач.  

Креативна модель розвитку складної системи як правило має декілька 

відображень у формі шаблонів. Це: 

- місія, цінності, цілі, завдання – рішення та висновки (базовий шаб-

лон); 

- меседжи, логіка їх взаємодії, наповнення аналітичними та фактич-

ними даними (презентаційний шаблон); 

- проблеми, виклики – краща практика та уроки, рішення та висновки 

(аналітичний шаблон); 

- стан “як є” – стан “як повинно бути” стратегія та план проек-

ту/програми (стратегічний шаблон); 

- функції, ролі, процеси, документи та їх взаємодія (процес ний шаб-

лон); 

- пропозиції щодо постійних покращень діяльності чи її продуктів та 

результати що очікуються (покращень). 

В доповіді буде розглянута структура креативної моделі, яка включає 

оточення моделі, де формуються виклики, вхідні впливи та отримуються в 

якості реакції виходи та повідомлення (меседжи). При цьому ядро креативної 

моделі переробляє всю інформацію, що надійшла на основі системи знань та 

навігаційних структур, які формують вихідні данні. 

Шаблони креативної моделі розвитку складної системи класифікують-

ся за різними вимірами по: 

- предметній галузі – будівництво, ІТ, девелопмент, управління прое-

ктами та програмами, ін.; 

- схемі взаємодії з оточенням – внутрішня, зовнішня з однією чи ба-

гатьма системами;  

- рівню управління – стратегічні, тактичні, операційні; 

- відношенню до процесу підготовки та прийняття рішень - реактивні 
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та проактивні;  

- відношенню до вхідної, вихідної інформації – прямої дії , фільтра-

ції, часткової прозорості (аналог мембран) та інші; 

- збалансованості рішень – збалансовані, незбалансовані, частково 

збалансовані, умовно збалансовані;  

- оптимізації управлінських рішень – оптимізовані, не оптимізовані 

та частково оптимізовані. 

Розглянуті моделі впроваджуються у програмі розвитку системи дер-

жавних фінансів України. 

Ф.О. Ярошенко, С.Д.Бушуєв  

Перезавантаження системи державних фінансів України на інно-

ваційних засадах 

 

Фінансово-економічна криза в України та відсутність цілісної, гармо-

нійної системи законодавчої бази щодо системи державних фінансів, обумо-

вили доцільність її «перезавантаження» на основі створення та запроваджен-

ня Бюджетного та Податкового кодексів, які побудовані на кращій світовій 

практиці реформування та управління державними фінансами. 

Концепцією «перезавантаження» системи державних фінансів передба-

чається розширення самостійності та відповідальності розпорядників бюдже-

тних коштів. Встановлюються довгострокові ліміти асигнувань, що перехо-

дять з року в рік, з їх щорічним корегуванням. У межах середньострокового 

фінансового плану формується загальна сума асигнувань (глобальний бю-

джет) на виконання певних функцій і програм, а деталізація напрямків вико-

ристання коштів здійснюється розпорядниками бюджетних коштів. Створю-

ються стимули для оптимізації використання ресурсів (персоналу, обладнан-

ня, приміщень і т.п.). Пріоритет у даному питанні залишаються за внутріш-

нім контролем, на основі затверджених індикаторів успіху. Відповідальність 

за прийняття рішень делегується на нижні рівні. 

Проводиться моніторинг та зовнішній аудит використання фінансів й 

результатів діяльності (отримання цінності). Результативність діяльності ро-

зпорядників бюджетних коштів оцінюється за індикаторами успіху результа-

тів впровадження програм та створення відповідних цінностей. 

Окрім створення системи моніторингу результативності бюджетних 

видатків, запропоновані механізми мають перейти до багаторічного бюджет-

ного планування з встановленням чітких правил зміни обсягу і структури 

асигнувань, з підвищенням передбачуваності обсягу ресурсів, якими управ-

ляють розпорядники бюджетних коштів. Процедуру укладання і затверджен-

ня бюджету переорієнтовано на формування чітких видаткових пріоритетів і 

оцінку їх реалізації (що тягне за собою укрупнення позицій, зміну переліку та 

формату бюджетних документів) з істотним розширенням повноважень ор-

ганів місцевої влади при реалізації бюджетних програм. 

Існуюча організація бюджетного процесу істотно обмежувала можли-

вості та інституційні стимули підвищення ефективності управління держав-
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ними (муніципальними) фінансами. Міністерство фінансів України розроби-

ло та запроваджує оновлений Бюджетний та новий Податковий кодекси, які 

містять безліч інновацій.  

Концептуальні рішення реформування державних фінансів запропоно-

вані Міністерством фінансів України, полягають у наступному: 

- орієнтація бюджету на профільовану систему цінностей, прийняту су-

спільством та ключові проблеми і виклики часу. Такий підхід орієнтує меха-

нізми державного управління на суспільство, як на кінцевого споживача пос-

луг держави, щоб надати максимальної ефективності бюджету, як інструмен-

ту управління; 

- застосування принципів успішного управління програмами і проекта-

ми, як на рівні Державного бюджету України, так і за окремими інфраструк-

турними проектами. Краща практика багатьох розвинених країн (Великобри-

танії, США, Німеччини, Японії) свідчить про ефективність такого підходу; 

- вибір «правильних» інфраструктурних проектів і програм для «прави-

льного» управління «ланцюгами» цінностей, що формують «двигуни» стій-

кого розвитку. При цьому підтримка «ланцюгових реакцій» розвитку ціннос-

тей у межах інфраструктурних проектів і програм є одним із пріоритетів кон-

цепції бюджетної реформи; 

- збалансованість бюджету на основі визначення стратегічних пріори-

тетів розвитку; 

- орієнтація на інноваційні механізми розвитку. 

Забезпечення сталого збалансованого розвитку системи державних фі-

нансів України пов’язано з успішним запровадженням Бюджетного та Пода-

ткового кодексів. Програмою їх запровадження передбачено створення Вір-

туального університету на основі освітніх ресурсів, які є у Міністерстві фі-

нансів, залучення провідних фахівців Міністерства до участі в навчанні через 

Інтернет-портали та форуми, створення незалежного центу оцінювання ком-

петентності та сертифікації фахівців Міністерства. Це дасть змогу в дуже ко-

роткий термін підготувати та оцінити знання фахівців з Бюджетного та Пода-

ткового кодексів та вміння їх застосовувати при розробці та впровадженні 

бюджету 2011 року. 

Ці питання будуть висвітлені у доповіді авторів. 

Ю.В. Яцишин 

Віртуальний університет як інноваційний механізм розвитку си-

стеми державних фінансів 

 

Програма інноваційного розвитку державних фінансів «Перезаванта-

ження державних фінансів України» реалізується Міністерством фінансів 

України на основі оцінки позитивного впливу на розвиток економіки, при 

ефективній взаємодії з оточенням, з метою створення інноваційних про-

дуктів, таких як Бюджетний кодекс, Податковий кодекс, Віртуальний універ-

ситет, дистанційні курси для навчання державних службовців, система неза-

лежної оцінки компетентності в рамках регламентованих процесів.  Вихо-



 

285 

 

дячи з цілей архітектури програма «Перезавантаження державних фінансів 

України» складається з портфеля проектів, серед яких слід відмітити проект 

«Розробка та впровадження технологій Віртуального університету, Центру 

незалежного оцінювання та сертифікації компетентності фахівців, а також 

методів оцінки програми «Перезавантаження державних фінансів України». 

Продуктом проекту є процес дистанційного навчання та незалежного те-

стування зацікавлених сторін у рамках Віртуального університету на робочих 

місцях і в короткі терміни.  

Результатом впровадження продукту проекту є технологічно зріла си-

стема управління державними фінансами України. 

Вигоди і результати для зацікавлених сторін:  

 швидка передача інформації на робочі місця фахівців системи дер-
жавних фінансів. 

 незалежне тестування і впевненість у компетентності спеціалістів 
державних фінансів в умовах кардинального зміни законодавчої бази. 

Пакетами робіт проекту є: 

 розробка та погодження концепції Віртуального університету. 

 розробка та погодження концепції Центру незалежного оцінювання та 
сертифікації компетентності фахівців. 

 реалізація інтернет-технологій «Віртуальний університет» та «Центр 
незалежного оцінювання та сертифікації компетентності фахівців »на сайті 

Міністерства фінансів України. 

 підготовка дистанційного курсу з вивчення оновленого Бюджетного 
кодексу України.  

 підготовка дистанційного курсу з вивчення нового Податкового ко-
дексу України. 

 підготовка дистанційного курсу з вивчення системи знань Р2М з 

управління інноваційними проектами і програмами. 

 підготовка та апробація тестів за оновленим Бюджетним кодексом 
України. 

 Підготовка та апробація тестів за системою знань Р2М (управління 

інноваційними проектами і програмами). 

 Підготовка та апробація тестів з новому Податковому кодексу. 

 Пілотний запуск навчання та сертифікації за оновленим Бюджетним 
кодексом для співробітників Міністерства фінансів. 

 Запуск навчання, тестування та сертифікації за оновленим Бюджетним 

кодексом для всіх зацікавлених сторін. 

 Запуск навчання, тестування та сертифікації за системою знань Р2М з 

управління інноваційними проектами та програмами для співробітників 

Міністерства фінансів. 

 Запуск навчання, тестування та сертифікації за новим Податковим ко-
дексу для всіх зацікавлених сторін. 
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 Найкраща практика та уроки застосування технології Віртуального 

університету та Центру незалежного оцінювання та сертифікації 

компетентності фахівців. 

Система навчання у Віртуальному університеті базується на принципах 

інноваційної освіти, головна мета якої - збереження і розвиток творчого по-

тенціалу особистості. Іншими словами, лейтмотивом всієї навчальної діяль-

ності є засвоєння нових знань, професійний навичок, а в кінцевому підсумку 

- отримання необхідної кваліфікації за обраним напрямом. 

У Віртуальному університеті використовуються сучасні технології елек-

тронного (дистанційного) навчання, які забезпечують: 

 економію бюджетних коштів; 

 засвоєння нових знань одночасно з професійною діяльністю і застосу-
вання їх на практиці; 

 вивчення слухачами навчального матеріалу в будь-який зручний для 

них час (матеріал доступний постійно); 

 можливість залучення до процесу навчання висококваліфікованих 
фахівців-практиків, в першу чергу співробітників Міністерства фінансів 

України, а також інших міністерств, відомств та організацій; 

 доступ до найрізноманітніших джерел навчальної інформації (Елек-
тронних бібліотек, баз даних, баз знань тощо); 

 використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних 
технологій, які сприяють входженню фахівця у світовий інформаційний 

простір; 

 рівні можливості отримання освіти незалежно від місця проживання, 
стану здоров'я і соціального статусу. 
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Для нотаток   
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

Тема: Управління програмами приватно-державного панерства з метою  

стабілізації розвитку України. 
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